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DE LA EDUCAŢIE LA CREAŢIE 
 

 
Educaţia nu este o meserie. Educaţia este o misiune. Înţeleasă 

la justa ei valoare şi practicată cu conştiinciozitate, educaţia poate fi 
considerată o misiune sacră, alături de preoţie. Indiferent cine este 
educatorul – părinte, bunic, cadru didactic de orice nivel –, el oficiază 
în procesul educaţional un adevărat act de creaţie. Educaţia însăşi e 
un act divino-uman, dacă ne raportăm la concepţia creştină despre 
lume şi viaţă, despre rostul individului în context social. 

Pentru a face mai bine înţelese afirmaţiile de mai sus, este 
necesară o pătrundere mai adâncă a problemei. Tocmai aceasta vom 
încerca să facem în rândurile de mai jos, pentru a oferi un temei mai 
solid, o motivaţie pe măsură educatorului şi procesului de educaţie. 

Omul este creaţia lui Dumnezeu. O creaţie psiho-somatică, 
unică în contextul existenţei. Omul este încununarea creaţiei, regele 
acesteia, menit a conduce şi stăpâni creaţia, respectiv natura, sub 
toate aspectele ei1. Tocmai de aceea este înzestrat, spre deosebire de 
celelalte vieţuitoare, cu suflet nemuritor. Sufletul se manifestă prin 
raţiune, voinţă şi sentimente. Datorită lui, omul este capabil de creaţie 
şi de progres. Datorită lui, fiinţa aceasta atât de plăpândă, lipsită de 
arme naturale de atac sau apărare, a reuşit nu numai să 
supravieţuiască, ci şi să cucerească macro şi microcosmosul. Datorită 
lui, omul a reuşit să cutreiere azi spaţiile cosmice, să pătrundă tainele 
universului, să realizeze tot ceea ce cultura şi civilizaţia poate să ne 
prezinte la acest început de veac şi de mileniu. Sufletul este suflare şi 
dar dumnezeiesc, este comoară inestimabilă, ce se încredinţează 
omului la venirea sa în lume2. 

Dumnezeu dă potenţa, dă sămânţa, educatorul trebuie să lucreze 
asupra acesteia, pentru a o face să crească şi să rodească. Fără educaţie, 
sufletul rămâne ca un cărbune acoperit de cenuşă, cărbune care nu 
oferă nimănui căldură sau lumină. Omul fără educaţie este o vieţuitoare 
cu chip de om, o vieţuitoare foarte apropiată de stadiul de sălbăticie. 
                                                 
1 Pr. prof. D. Stăniloae, Teologie Dogmatică ortodoxă, vol. I, Ed. Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, p. 226. 
2 Ibidem, p. 41. 
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Educatorul intervine asupra sufletului încă din primele luni 
de viaţă. El nu oferă pruncului numai adăpost, hrană, căldură, 
lumină, curăţenie, ci şi educaţie propriu-zisă. Educaţia începe de la 
primele semne, primele sunete articulate, primele mişcări. Fie că-l 
învaţă să mănânce, să vorbească, să meargă, să se comporte ori să 
spună poezii şi primele numere, fie că-l învaţă, mai târziu, ştiinţe 
înalte, exerciţii de gândire complicate, arte, meserii sau, pur şi 
simplu, buna-cuviinţă în comportare, educatorul oficiază o adevărată 
liturghie în templul fiinţei omeneşti. Sufletul este capabil de 
receptare, de educare, depinde însă de educator, cât şi de individul 
însuşi, în ce măsură reuşeşte să realizeze actul educaţional. 

Printr-o educaţie bine condusă, prin care individul educat 
creşte spiritual, educatorul face un adevărat act de creaţie, devine el 
însuşi un partener al lui Dumnezeu, Creatorul suprem, la creaţie. 
Educaţia e făcută de fiecare individ asupra lui însuşi, cât şi de 
educatori anume, recunoscuţi de societate ca atare. 

Prin educaţie, individul se transformă pe sine însuşi, în raport 
cu anumite repere morale alese de el sau de societate. Am putea 
spune chiar că educaţia este rezultatul unei triple conlucrări: individ-
educator-divinitate. Individul participă cu dorinţa, cu voinţa, cu 
setea lui de cunoaştere şi de desăvârşire, cu munca lui; educatorul 
participă cu ştiinţa, cu priceperea, cu propriul său exemplu şi, mai 
presus de toate, cu dragostea sa; Dumnezeu participă cu dragostea 
Sa, cu harul Său, care face ca educaţia să dea rod.  

În primul rând, educatorul are nevoie de educaţie 
corespunzătoare. Un cunoscut gânditor spunea că educaţia copilului 
începe cu douăzeci de ani înainte de a se naşte copilul. Altfel spus, 
educaţia copilului începe în educaţia părinţilor, cu educaţia 
educatorilor. Aici ne izbim de un adevărat handicap în societatea 
noastră actuală. Educatorii mai vârstnici sunt tributari în mare 
măsură ideologiei marxiste, de nuanţă materialist-dialectică. 
Formarea unor convingeri se realizează în timp şi nu se schimbă 
peste noapte. Cu tot efortul pe care-l fac mulţi, foarte mulţi educatori, 
tarele rămân vizibile pentru multă vreme şi ele se reflectă şi în actul 
educaţional. Nu ne referim la metodologia propriu-zisă a educaţiei, 
ci la sistemul axiologic de referinţă, care constituie, de fapt, coloana 
vertebrală a unei concepţii. Pe lângă acest tribut ce trebuie să-l 
plătească educatorul actual, intervin o serie de factori nocivi, care 
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accentuează, la rândul lor, prăpastia dintre ideologia educatorului şi 
idealul a ceea ce ar trebui să fie aceasta. Sfidarea unor valori morale, 
în primul rând corupţia, nepotismul, afacerismul, practicile mafiote, 
câştigurile facile, aberaţiile politico-sociale, sentimentul tot mai 
pronunţat al injustiţiei sociale, care ajunge uneori până la debusolare 
sau senzaţie de inutilitate socială, este unul dintre factorii care 
concură la influenţarea negativă a educatorului din ziua de azi. El 
trebuie să facă un efort enorm pentru a se regăsi pe sine, pentru a 
regăsi reperele morale tradiţionale, valabile permanent în actul de 
educaţie. Pentru educatorul format în spiritul concepţiei marxiste, 
categoric atee, este dificil să se acomodeze, să cultive valorile 
religioase, pe care până mai ieri le combătea cu vehemenţă. Lipsa 
propriilor convingeri religioase, lipsa credinţei proprii, în primul 
rând, determină situarea educatorului într-un univers impropriu, 
incomod. Incertitudinile educatorului se reflectă vizibil şi-n actul de 
educaţie. Tocmai de aceea, educatorul are nevoie el însuşi de 
educaţie. În primul rând are nevoie de educaţie religioasă. Pentru 
aceasta îi stau la îndemână lecturile, emisiunile radio şi de 
televiziune, dar, în primul rând, participarea la cultul divin public. 
Participarea regulată în duminici şi sărbători la Sfânta Liturghie, 
primirea Sfintelor Taine şi în special Sfânta Spovedanie şi Sfânta 
Împărtăşanie dau educatorului un fundament religios moral solid, 
care-l ajută să se regăsească pe sine şi reperele morale de care avea 
nevoie în actul educaţiei. Însuşindu-şi o concepţie religioasă despre 
lume şi viaţă, educatorul va înţelege caracterul de misiune pe care 
trebuie să-l aibă educaţia propriu-zisă. Va înţelege că prin actul 
educaţiei el însuşi are posibilitatea să păşească pe urmele lui Hristos. 
Mântuitorul a fost învăţător, profet şi arhiereu. Ce poate fi mai 
sublim pentru un educator decât să înţeleagă că prin lucrarea lui de 
educaţie continuă lucrarea lui Hristos în lume, pur şi simplu face şi el 
un mic apostolat? Însuşindu-şi concepţia religioasă despre lume şi 
viaţă, în speţă despre educaţie, educatorul va înţelege educaţia nu ca 
pe o meserie, ori ca pe o corvoadă oarecare, menită să-i asigure 
existenţa materială şi un anumit statut social, ci o misiune sfântă. El 
va oficia actul creaţiei cu migala cu care sculptorul oficiază lucrarea 
sa asupra bolovanului de piatră. Rezultatul final al sculptorului este 
îngerul eliberat din bolovanul inutil şi incomod; rezultatul final al 
educatorului este sfântul, iar în cel mai rău caz omul de omenie, 
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capabil, prin însuşirea valorilor religios-morale, de a se apropia cât 
mai mult de Dumnezeu şi de a fi cât mai util societăţii. Educatorul va 
conştientiza faptul că el este chemat să lucreze şi să cizeleze însuşi 
chipul lui Dumnezeu din om, sufletul. A lucra cu această scânteie 
dumnezeiască, a-i da strălucire şi lumină, presupune cu necesitate ca 
tu însuţi, ca educator, să fii flacără sau cel puţin făclie. Apropierea de 
sufletul copilului fără conştiinţa că te apropii de o scânteie 
dumnezeiască este o profanare a actului creaţiei, este o sărutare a lui 
Iuda. Prin educaţie, ajutăm acel crâmpei de chip al lui Dumnezeu din 
om să crească spre desăvârşire, să tindă spre asemănarea cu 
Dumnezeu. Educatorul devine astfel un coautor în creaţie. El creează 
un om nou, un om deplin, un om capabil de a fi, într-adevăr, un rege 
al creaţiei. Un educator adevărat devine colaborator al lui Dumnezeu 
în procesul creaţiei. El este chemat, alături de îngerii lui Dumnezeu, 
să prăşească, să îngrijească, să plivească, să ferească de boli şi 
dăunători lujerul de suflet ce i se încredinţează spre educaţie. Am 
putea spune că un copil încredinţat cuiva spre educaţie este un talant 
dat de Dumnezeu acelui educator. Dacă va lăsa acel talant aşa cum îl 
primeşte, înseamnă că-l îngroapă în pământ sau îl lasă să se afunde 
singur în pământ. La judecata supremă va da seamă de nepăsarea, 
comoditatea de care s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu, a 
societăţii şi, mai ales, a celui încredinţat spre educaţie. Cel care îşi 
face datoria cu adevărat, din talanţii primiţi reuşeşte să facă o 
adevărată comoară. Talantul „educat” creşte, se dezvoltă în tot ceea 
ce are el mai frumos şi mai nobil. La rândul său, va deveni el însuşi 
educator pentru alţii, astfel încât ceea ce a primit va fi multiplicat la 
nesfârşit. Fericit va fi acel educator care se va prezenta la tronul 
Judecătorului suprem şi va putea spune: „Doamne, cinci talanţi mi-ai 
dat, dar m-am străduit şi eu, înjugând zilele cu nopţile, trudind cu 
sudoare şi speranţă, cu dor nestins de a face voia Ta, de a-Ţi fi slugă 
credincioasă, de multe ori umilit, de multe ori nerăsplătit şi am făcut 
din ei zece talanţi. Primeşte-i, Doamne, întru împărăţia Ta, căci sunt 
frumoşi, sunt strălucitori, fără pată de rugină sau de murdărie, aşa 
cum Tu îi doreşti întru vistieria Ta!”. Răspunsul – şi răsplata în 
acelaşi timp –, ni-l dă tot Sfânta Scriptură: „Bine, slugă bună şi 
credincioasă, peste puţine ai fost pusă, peste multe te voi pune! Intră 
întru împărăţia Mea!” Mi se pare că aceasta este cea mai potrivită 
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actualizare a pildei talanţilor. Ce răsplătire mai sublimă poate avea 
educatorul decât aceasta?  

Al doilea subiect care participă la actul educaţiei este cel 
educat, respectiv copilul. El este îngerul încătuşat în materie care 
trebuie ajutat, asemenea sculptorului, de către educator, să se 
elibereze şi să-şi ia zborul spre înălţimi. De fapt, prin educaţia 
copilului nu se face altceva decât se împlineşte porunca 
Mântuitorului: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi pe ei!” Or, 
tocmai pentru a fi „lăsaţi”, ei trebuie descătuşaţi din tot felul de 
porniri spre cele rele, venite fie din interiorul lor, ca izbucniri ale 
unor tare genetice, fie însuşite din mediul, respectiv anturajul în care 
trăiesc. Ajutându-l pe copil să conştientizeze ceea ce este bine şi ceea 
ce este rău, ce atitudine trebuie să aibă faţă de un aspect sau altul al 
realităţii, educatorul îl învaţă pe copil să facă primii paşi spre 
Dumnezeu. Aici însă trebuie să se manifeste cu intensitate 
convingerea religios-morală a educatorului, fiindcă ea va forma 
fondul sufletesc al copilului, pe care se va clădi întreaga lui structură 
de mai târziu. Atâta vreme cât educatorul va reuşi să-l convingă pe 
copil că toţi oamenii sunt fraţi între ei, fii ai aceluiaşi Tată – 
Dumnezeu – şi, ca atare, el trebuie să se comporte ca un frate faţă de 
ceilalţi şi ca un fiu adevărat faţă de Dumnezeu, educatorul i-a predat 
copilului alfabetul bunei-cuviinţe, cu care va descifra toate tainele 
vieţii şi ale comportamentului socio-uman. Copilul este o fiinţă 
religioasă din naştere şi, ca atare, sentimentul religios trebuie cultivat 
cu stăruinţă. Prin el, copilul îşi va subordona pe parcurs toate 
celelalte sentimente, pasiuni şi porniri fireşti copilăriei; prin el îşi va 
contura idealul în viaţă. Copilul va fi ajutat să înţeleagă  cu-ncetul că 
deasupra tuturor este ochiul lui Dumnezeu, care veghează asupra 
lumii, în general, şi asupra fiecăruia în special, că faptele, vorbele şi 
gândurile noastre sunt scrise acolo, sus, în cartea vieţii şi de ele vom 
da seamă în faţa Dreptului Judecător. Copilul va înţelege că nimic 
din ceea ce face bine în lume nu va rămâne nerăsplătit, după cum 
nimic din ceea ce face rău nu va rămâne nepedepsit. Copilul îşi va 
forma cu-ncetul convingerea că în fiecare semen al său trebuie să 
vadă nu numai un frate, ci pe însuşi Hristos întrupat şi să se 
comporte ca atare. De mare importanţă vor fi pentru formarea lui 
artele şi în special, muzica. Cântările cu conţinut religios îi înalţă 
sufletul. Alături de arte, dar în primul rând, copilul îşi va însuşi 
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rugăciunea. Ea este vorbirea cu Dumnezeu. Dacă omul va învăţa de 
timpuriu să vorbească cu Dumnezeu, el nu se va mai simţi singur pe 
tot parcursul vieţii lui. Lui Dumnezeu va învăţa să-şi spună bucuriile 
şi necazurile, înălţările şi decăderile, Lui îi va cere ajutor. Participarea 
copilului la slujbele din duminici şi sărbători alături de părinţi şi 
bunici, respectiv alături de educatori, dă altă dimensiune formării 
lui. Biserica este casa lui Dumnezeu, iar cel ce merge la biserică se 
întâlneşte acolo cu Dumnezeu în rugăciune. Ce bucurie mai mare 
este pentru un tată decât aceea de a-şi vedea copiii şi nepoţii 
păşindu-i pragul casei în sărbători? Câtă mâhnire trăieşte un părinte 
când trec sărbătorile şi nici unul dintre copiii lui nu s-a învrednicit 
să-i calce pragul, să-i deschidă uşa şi să-i dea bineţe şi îmbrăţişare? 
Orice scuză e de prisos! Dumnezeu ne iubeşte şi ne vrea. El bate la 
uşa sufletului fiecăruia dintre noi. Depinde de noi dacă Îi deschidem 
sau nu. Dacă-I deschidem, El va intra şi va cina, dacă nu-I 
deschidem, El se va duce mâhnit la altă casă. 

Prin strădania şi lucrarea educatorului, copilul îşi va forma de 
timpuriu un univers al lui. Dacă în mijlocul acestui univers va fi 
Hristos, atunci scopul educaţiei este atins. În şcoală, copilul va fi 
ajutat să-şi răspundă la nenumăratele întrebări inerente vârstei 
căutărilor. Aici este datoria educatorului cultivat de a ajuta sufletul 
copilului să crească mai departe, iar educaţia primită din familie să 
se maturizeze, să se fundamenteze şi să capete rezistenţă. Puiul de 
om devine tânărul frumos şi plin de idealuri, capabil de a lupta 
pentru realizarea lor până la sacrificiul suprem. Aici rolul 
educatorului este enorm. Dacă el va şti să-l informeze corect, să-l 
orienteze spre valorile supreme, universal valabile, tânărul va deveni 
un om deplin înarmat cu tot ceea ce-i trebuie pentru a străbate viaţa 
cu conştiinţa nepătată, cu sufletul puternic de a zbura spre înălţimi, 
până la Dumnezeu. Un rol deosebit de important în această fază a 
procesului de educaţie îl constituie exemplul propriu. Atâta vreme 
cât elevul va vedea în învăţătorul, respectiv profesorul său, omul 
ideal, pe care simte nevoia să-l imite, el va avea un reper după care se 
va orienta tot restul vieţii. 

Din cele câteva aspecte enunţate mai sus înţelegem mai bine 
cât de sublimă este arta educaţiei, arta formării omului şi cât de mare 
este responsabilitatea educatorului în faţa societăţii, în faţa 
individului primit spre educaţie, dar mai ales în faţa lui Dumnezeu. 
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I. EDUCAŢIA RELIGIOASĂ  CA PREMISĂ  
FUNDAMENTALĂ ÎN EDUCAŢIA OMULUI 

1.1. Legitimitatea orei de Religie în şcoală 

Reintroducerea Religiei în şcoli şi libertatea deplină acordată 
Bisericii Ortodoxe Române de a-şi exercita activitatea didactică sunt 
acte de dreptate ce i s-au făcut, dar, în acelaşi timp, ce obligă la 
reflexii privind adoptarea unei strategii ingenioase în scopul aplicării 
celor mai eficiente mijloace de instrucţie şi educaţie religios-morală, 
pe măsura contextului actual în care îşi desfăşoară misiunea ei în lume. 

Faptul că poporul nostru s-a născut creştin ne oferă 
posibilitatea de a evidenţia particularitatea specifică a dezvoltării sale 
cultural-spirituale de-a lungul vremii. Şi anume, creştinismul 
ortodox a creat o anume mentalitate între a fi român şi a fi ortodox. 
Astfel spus, Ortodoxia a devenit lege românească, închegându-se ca 
lege strămoşească transmisă de-a lungul generaţiilor. Este 
convingătoare în acest sens precizarea pe care o făcea, pe la anul 519, 
Dionisie Exiguul, întemeietorul ştiinţific al erei creştine, evidenţiind 
faptul că spiritualitatea creştin-ortodoxă a fost roditoare în sufletul 
locuitorilor din Scythia Minor (Dobrogea), de unde era el originar, în 
aşa fel încât nu numai că a creat mentalitatea şi comportamentul 
creştin, dar a format personalităţi cu renume în Biserica lui Hristos. 
Poate apărea lucru nou celor neştiutori că Scythia, care se arăta 
îngrozitoare prin frig şi în acelaşi timp prin „barbari” (popoare din 
afara gintei romane), a crescut totodată bărbaţi plini de căldură şi 
minunaţi prin blândeţea creştină. Credinţa lor, strălucind cu fapta 
bună, era pentru toţi pildă de viaţă şi sinceritate. Ei nu erau prinşi în 
mreaja nici unei griji păcătoase şi puteau spune ca Apostolul: 
„Cetatea noastră este în ceruri” (Filipeni 3,20). Ei au ţinut cu tărie 
neînfricată, totdeauna, dogmele credinţei ortodoxe, căci, deşi erau 
simpli, în ştiinţă însă nu erau nepricepuţi3. 

3 Mitropolitul Nicolae Corneanu, Gânduri la început de an, în vol. „Pe baricadele 
presei bisericeşti”, vol. I, Timişoara, 2000, pp. 90-91. 
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Legea ortodoxă, devenită lege românească, a primit un 
caracter naţional, pe măsură să întemeieze cultura acestui popor şi să 
o dezvolte  de-a lungul istoriei sale. Aşa ne explicăm faptul că până în
secolul al XIX-lea învăţământul românesc a fost în întregime religios. 
Reşedinţele episcopale şi mănăstirile au fost primele centre de şcoli. 
Preotul român nu se deosebea prea mult de păstoriţii săi, fiindcă şi el 
era rob pe moşia boierilor. Transmiterea era însă prin credinţa 
creştină, lumina minţii şi bunurile supreme ale înţelepciunii divine, 
pe măsură să poată ţine poporul român în unitatea de neam şi de 
credinţă. 

Materia de învăţământ avea şi ea un caracter eminamente 
religios, constând în cunoaşterea Decalogului, a Crezului şi a celor 
Sfinte şapte Taine, a virtuţilor pe care să le cultive credincioşii şi a 
păcatelor ce trebuiau evitate. Deşi învăţământul era la început prin 
viu grai, întrucât învăţăceii nu erau ştiutori de carte, mai apoi preoţii 
învăţau pe credincioşi după cărţile de slujbă pe care le aveau la 
îndemână, scrise în limba slavonă. Iar acestea erau: Ceaslovul, 
Psaltirea, Liturghierul, Octoihul, Evangheliile, Mineele cu vieţile 
sfinţilor. Cu timpul, principala carte de învăţătură devine Bucoavna. 
Obiectivele acesteia erau redate în Predoslovie, evidenţiindu-se 
caracterul şi scopul ei religios: „Primiţi această cărticică şi citind-o 
veţi înţelege şi pietatea cuvântului, pentru ca să fiţi în stare a vă 
îndrepta viaţa voastră, şi a vă purta după poruncile lui Dumnezeu, 
precum se cuvine oricărui pravoslavnic.”4 

Bucoavnele cuprindeau învăţăturile fundamentale ale 
credinţei, fapt care reiese din însuşi titlul lor. Bucoavna de la Bălgrad 
(1569) avea bunăoară titlul de „Bucoavnă” deoarece în sinea ei arăta 
în mod elocvent deprinderea învăţăturii copiilor la carte şi simbolul 
credinţei creştine, cele zece porunci şi cele şapte taine ale Bisericii 
Ortodoxe. Iar Bucoavna de la Râmnic (1726) îşi destăinuia conţinutul 
arătând că ea cuprinde întâi învăţătura pentru tineri (în slavoneşte şi 
româneşte), scurtă tâlcuire a Rugăciunii Domneşti şi a Simbolului 
Credinţei, precum şi a celor nouă fericiri. Mai târziu, odată cu 
introducerea tiparului, învăţământul românesc rămâne la fel de 
religios. Tipăriturile diaconului Coresi vor avea însă un rol însemnat 

4 Preot Mihai Bulacu, Spiritul catehezei patristice în şcoala românească, Bucureşti, 1937, 
pp. 30-31. 



9 

în promovarea limbii române prin cultul bisericesc, care se va 
concretiza mai târziu cu multă pregnanţă în Noul Testament de la 
Bălgrad (1648) sau, şi mai mult, în Biblia de la Bucureşti (1688). 

După Unirea Principatelor Române (1859), „toate reformele de 
organizare şi reorganizare a învăţământului vor avea la bază 
învăţământul religios. Se cuvine să menţionăm legea de organizare a 
învăţământului primar, mai ales în mediul rural, datorată lui Petru 
Poni (1896), precum şi reformelor lui Spiru Haret. Acesta din urmă 
punea un accent deosebit pe civilizaţia interioară, caracterizată prin 
transformări intime la nivelul conştiinţei umane”5. 

Un rol important în cultivarea învăţământului românesc, şi 
implicit religios, l-au avut şcolile confesionale. E suficient să ne 
gândim la aportul pe care l-a adus Mitropolitul Andrei Şaguna în 
acest sens, pentru a înţelege rolul culturalizator pe care şi l-a asumat 
Biserica Ortodoxă. Cifra este mare şi nu mai necesită nici un 
comentariu. Aproape 800 de şcoli din cuprinsul Arhiepiscopiei 
Sibiului, un gimnaziu superior (liceu) la Braşov, care îi poartă şi 
numele, şi un gimnaziu inferior (patru clase) la Brad. Apoi un institut 
teologic-pedagogic în 1850, cu separarea secţiei de pedagogie în 1853. 
Şcolile erau dotate cu cele necesare: clădiri, manuale, materiale 
didactice. Pe lângă acestea, fiecare învăţător şi preot avea obligaţia ca 
la nivelul parohiei să întemeieze cursuri serale pentru cei neştiutori 
de carte.  

Pedagogul român G.G. Antonescu spunea cu privire la 
importanţa Religiei pentru învăţământul românesc: „Eu nu admit ca 
într-un institut de educaţie, cum este şcoala primară, şcoala 
secundară şi cum ar trebui să fie într-o oarecare măsură şi 
universitatea, ştiinţa să fie predată fără a fi subordonată unui 
idealism moral şi religios... Şcoala normală superioară ar trebui să fie 
o şcoală ştiinţifică în slujba unui idealism creştin, moral şi raţional.”6

Pe de altă parte, cercetătorul şi gânditorul creştin Vasile Băncilă arată 
că „un om cu bogate amintiri religioase din copilărie se distinge 
dintre ceilalţi oameni: Cei ce lipsesc copiii de Religie fac o crimă faţă 
de viitorul lor de oameni pe această lume şi de mântuire pe lumea 

5  Pr. prof. Constantin Galeriu, Ora de religie în trecut şi azi, în vol. „Îndrumări 
metodice şi didactice pentru predarea religiei în şcoală”, Bucureşti, 1990, p. 9. 

6  G.G. Antonescu, Educaţia morală şi religioasă în şcoala românească, Bucureşti, 1937, 
pp. 140-141. 
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transcendentă: a nu face educaţie religioasă copilului e a proceda la o 
operaţie caracterizată de infirmizarea sufletului, e a amputa fiinţa 
umană de ceea ce are mai de preţ. Copilul e în chip natural, ca formă 
psihologică, mai apropiat de mirajul şi grandoarea religiei de marele 
ei realism nevăzut, realismul şi idealismul religiei, echivalându-se, 
de înalta valoare a realismului religios şi profunda realitate a 
idealismului său. Există o înrudire de structură între sufletul 
copilului şi realitatea religioasă”7.  

La toate acestea se cuvine să venim cu o precizare esenţială. Şi 
anume, când ne referim la scopul şi obiectivele educaţiei religioase 
exercitate de Biserica Ortodoxă Română în contextul actual, trebuie 
avută în atenţie şi catehizarea sistematică a credincioşilor care au fost 
privaţi de instrucţia religioasă în cei aproape 50 de ani de dictatură 
comunistă. Este prea bine cunoscut faptul că la temelia educaţiei 
religioase stă catehizarea. Predica zideşte pe temelia catehezei, iar 
fără o temelie solidă întregul edificiu nu îşi poate avea consistenţă. 
Nu sunt suficiente alocuţiile sau învăţăturile de credinţă comunicate 
în mod sporadic. Se impune cu necesitate exercitarea unei catehizări 
sistematice a credincioşilor dacă dorim ca aceştia să cultive o credinţă 
luminată, date fiind confuzia spirituală şi fluctuaţia secularizată pe 
care le străbatem în veacul prezent.  

1.2. Necesitatea cultivării valorilor religioase  

Persoana umană ca fiinţă complexă a fost definită ca fiind bio-
psiho-socio-culturală şi religioasă. Pe baza acestei constatări putem 
spune că religia aparţine sufletului omenesc prin natura sa, iar 
valorile religioase în simbioza celorlalte valori îi împlinesc însăşi 
menirea vieţii lui. De aceea, „omul care rupe orice relaţie cu 
transcendentul este un om «fără Dumnezeu», descentrat axiologic, 
fără repere, fără orientare valorică. Nu el se adaptează la lumea 
exterioară, ci aceasta se mulează conform unei finalităţi instituite în 
spiritul său. Valorile religioase fortifică interioritatea şi-l direcţio-
nează pe om spre cucerirea unei lumi veritabile”8.  

7  Vasile Băncilă, Iniţierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, p. 9. 
8  Constantin Cucoş, Pedagogie, Iaşi, 1998, Editura Polirom, pp. 165-166. 
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