
MITROPOLIA  CHIŞINĂU  ŞI  A  ÎNTREGII  MOLDOVE
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  AL  REPUBLICII  MOLDOVA

INSTITUTUL  DE  ŞTIINŢE  ALE  EDUCAŢIEI           

ŞCOALA  ŞI  BISERICA: 
PARTENERIAT  PENTRU EDUCAŢIE

1700 de ani de la proclamarea Edictului 
de la Milan - model de toleranţă 

şi de conlucrare între Stat şi Biserică

Seminar metodologic republican

Ediţia a II-a

Chişinău, 2013



Coordonator ştiinţific: pr. dr. Octavian MOŞIN
Responsabil de ediţie: Angela LEVINŢA

Editor: Ana BOTNARU
„CUVÎNTUL-ABC” 2013

„Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie: 1700 de ani de la 
proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare 
între Stat şi Biserică", seminar metodologic republican (2; 2013; 
Chişinău). Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educaţie: 1700 de ani de la 
proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între 
Stat şi Biserică: Seminar metodologic republican, Ed. a 2-a, 27-28.06.2013 / 
coord. şt.: Octavian Moşin. – Chişinău: Cuvîntul-ABC, 2013. – 104 p.

Antetit.: Mitropolia Chişinău şi a Întregii Moldove, Inst. de Ştiinţe ale 
Educaţiei. – 200 ex.

ISBN 978-9975-4377-6-9.
37.015:27-47(082)
Ş 35



3

Revenind la educaţia religioasă 
ÎPS VLADIMIR, 

Mitropolitul Chişinăului  şi al Întregii Moldove

Preacucernici părinţi, stimaţi dascăli, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!
În perioada 27-28 iunie 2013, am convenit pentru desfăşurarea Ediţiei a 

II-a a Seminarului metodologic cu genericul: «Şcoala şi Biserica: parteneriat 
pentru educaţie», cu tema: «1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Mi-
lan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică».

Seminarul îşi propune informarea şi realizarea unui schimb de experienţă 
în scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare la nivel de instituţii (Biserică, şcoa-
lă, comunitate de părinţi, autoritate publică), al promovării unor bune practici 
naţionale şi internaţionale cu privire la soluţionarea problemelor ce ţin de for-
marea spirituală a elevilor.

În anul şcolar 2012–2013, am întâmpinat un şir de probleme în implementa-
rea religiei, determinate, în special, de sărăcia spirituală, de cunoaşterea superfi-
cială sau necunoaşterea adevărurilor de credinţă, dar şi de sărăcia propriu-zisă.

Activitatea educativă a Bisericii a fost rânduită de Însuşi Mântuitorul 
Hristos, pentru ca oamenii să cunoască voia Lui şi să o împlinească. Prin 
demersul educaţional din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul 
societăţii în ansamblul ei, promovând dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea, 
întrajutorarea şi cooperarea între semeni, toate acestea constituind principii-
le de bază ale credinţei creştine. 

Una dintre noile realităţi religioase este introducerea religiei în şcolile laice, 
educaţia religioasă fiind una dintre problemele de substanţă ale societăţii în 
ansamblul ei şi, totodată, ale politicii educaţionale. Astăzi religia şi-a câştigat 
un loc în cadrul sistemului de învăţământ. 

În cadrul ariei curriculare Om şi societate, religia ierarhizează şi structurea-
ză conţinuturile educaţionale din perspectiva valorilor şi a moralei creştine.

Întrucât fiecare om se raportează la realitate în mod pragmatic, prin voinţă, 
acţiune, dar şi la nivel spiritual, prin credinţă, atitudine, un sistem educativ nu 
poate atinge plenitudinea în condiţiile în care marginalizează sau omite una 
dintre componentele ei fundamentale. O educaţie integrală presupune, aşadar, 
pe lângă laturile intelectuală, morală, estetică, tehnologică, şi o componentă re-
ligioasă. Raportul dintre acestea şi modul în care fiecare contribuie la atingerea 
idealului, a scopurilor şi obiectivelor educaţionale într-un anumit sistem social 

PARTEA I. Parteneriat educaţional
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este precizat prin normative legale, în funcţie de particularităţile şi direcţiile de 
dezvoltare pe care o societate şi le propune într-o anumită epocă istorică.

O educaţie religioasă nu reprezintă doar un demers religios, social şi cultural, 
ci constituie şi o cale spre formarea unor reprezentări corecte şi temeinice privind 
cultura naţională şi universală, stimularea dialogului intercultural din perspecti-
va libertăţii şi egalităţii între semeni, demersuri pe care le propune la modul cel 
mai înalt religia creştină, educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, al demnităţii, al toleranţei, al cultivării sensibilităţii faţă 
de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, faţă de arte, al respectu-
lui faţă de natură şi de mediul înconjurător, care sunt de fapt finalităţi ale Legii 
învăţământului şi se regăsesc sub diferite formulări în proiectele privind legea 
educaţiei, dezbătute în ultimii ani.

Educaţia religioasă este definită ca o dimensiune a educaţiei prin care se 
dezvoltă, în mod conştient, predispoziţia spre religiozitate, înnăscută, proprie 
persoanei umane, pe baza unor principii didactice şi cu ajutorul unor metode 
şi mĳloace specifice.

Bine-cunoscuta expresie a Fericitului Augustin, pusă la începutul Confesiu-
nilor sale – „Ne-ai făcut pe noi pentru Tine şi neliniştit este sufletul nostru până 
ce se va odihni în Tine” – ne prezintă caracterul integrator al religiei: Religia 
este sediul adevărului transcendent în esenţă şi principiul unic al tuturor lucru-
rilor, recunoscut de pedagogia modernă – care, de altfel, şi-a întemeiat sisteme-
le de educaţie pe fundamente biblice – şi de unii pedagogi contemporani, dar 
care este acceptat cu dificultate de societatea laică, secularizată.

Rezultatele cercetărilor întreprinse conduc spre necesitatea unei abordări 
complexe a situaţiei, care să contribuie atât la îmbunătăţirea activităţii didactice, 
cât şi la o mai bună imagine a disciplinei religie în rândul profesorilor de alte 
specialităţi şi în cadrul societăţii civile, în concordanţă cu potenţialul formativ-
educativ al acestei discipline de învăţământ. Direcţiile de acţiune presupun impli-
carea mai multor factori de decizie, atât de la nivelul Şcolii, cât şi al Bisericii.

Sf. Grigorie de Nyssa spune că „voia lui Dumnezeu cea desăvârşită este a-şi 
întipări cineva în suflet chipul vieţuirii bine-credincioase”, demers posibil doar 
prin intermediul unui şir de acţiuni educativ-religioase, desfăşurate pe tot par-
cursul vieţii, care presupun evaluări permanente ale acţiunilor proprii, raporta-
te la Dumnezeu, la semeni şi la sine însuşi.

Îi felicităm pe toţi participanţii la această Ediţie a Seminarului metodologic, 
care s-a organizat cu binecuvântarea noastră şi cu bunăvoinţa Departamentului 
Mitropolitan Studii. Dorim tuturor ca sfinţii să ne fie învăţători şi rugători în 
toată activitatea noastră teologică, pedagogică şi misionară!

Cu dragoste şi arhiereşti binecuvântări,
† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE
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Edictul de la Milan – model de toleranţă şi de 
conlucrare între Stat şi Biserică

Prot. lect. dr. Veaceslav CIoRBă

Anul acesta marcăm 1700 de ani de la Edictul de la Milan din 313, dat 
de împăratul Constantin cel Mare (306-337). Acest edict a pus capăt politicii 
anticreştine promovate de Imperiul Roman timp de două secole şi jumătate, 
a declarat principiul toleranţei religioase ca unul primordial, a dat start unei 
noi perioade de dezvoltare a Bisericii creştine şi a creat oportunităţi pentru 
stabilirea unor relaţii de colaborare durabilă dintre Stat şi Biserică. 

Pentru a înţelege însă adevărata valoare a Edictului de la Milan, este necesar 
să ne aducem aminte de acele vremuri grele şi tragice, prin care Biserica creşti-
nă a trecut înainte ca creştinilor să le fi fost acordată libertatea religioasă.

În istoria bisericească, perioada de până la anul 313 este cunoscută ca o 
perioadă a persecuţiilor. Biserica creştină a fost prigonită chiar din primele 
zile de existenţă. Primele comunităţi creştine au fost persecutate de condu-
cătorii religioşi ai iudeilor. Despre aceasta aflăm multe din cartea Faptele 
Apostolilor.

Persecuţiile propriu-zise din partea autorităţilor statului roman, îndrep-
tate împotriva creştinilor, au început în anul 64, în timpul împăratului Nero, 
care i-a acuzat pe creştini că au dat foc Romei. În anii 64-68, creştinii care 
erau prinşi erau arestaţi, li se confisca averea, erau torturaţi, răstigniţi pe cru-
ci, aruncaţi fiarelor sălbatice pentru a fi devoraţi, erau arşi de vii etc. Conform 
mărturiei a doi scriitori bisericeşti – Tertulian şi Sulpiciu Sever –, împăratul 
Nero (54-68) a emis şi un decret, sensul căruia poate fi rezumat în formula 
„Non licet esse christianos” (Nu este permis să existe creştini). Astfel, creştinis-
mul a devenit religie interzisă, ilegală – „religio illicita”.

Statul roman era tolerant faţă de toate credințele politeiste, chiar şi faţă de 
iudaism, însă creştinismul, ca religie nouă, monoteistă, era considerat o „su-
perstiţie nouă şi dăunătoare”. Creştinii, care erau atunci o minoritate religioa-
să (aproximativ 5-10% din numărul de populaţie), erau urâţi de reprezentaţii 
celorlalte confesiuni, deoarece ei, prin viaţa lor morală şi prin credinţa nouă 
pe care o propovăduiau, dădeau lovitura de graţie religiilor imorale, idolatre, 
decăzute. Orice nenorocire care se abătea asupra populaţiei era considerată 
ca o pedeapsă a zeilor pentru că au fost insultaţi şi blasfemiaţi de refuzul 
creştinilor de a-i adora şi a le aduce sacrificii. Toate acestea îl îndreptăţeau 
pe Tertulian să scrie: „Dacă Tibrul se revarsă peste maluri, dacă Nilul nu se 
revarsă peste ogoare, dacă cerul nu trimite ploaie, dacă pământul se cutremură, 
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dacă e foamete, dacă se iveşte vreo molimă, îndată se strigă: La lei cu creştinii!” 
(Apologeticum XL, 2-3, P.S.B. 3, III, p. 95).

Pedepsele aplicate erau în funcţie de poziţia socială a celui inculpat. În ge-
neral, se respecta principiul: cei nobili erau deportaţi, cei simpli – decapitaţi. 
Creştinilor totdeauna li se confiscau averile. Pedeapsa capitală însemna pier-
derea libertăţii, cetăţeniei sau moartea, cea din urmă aplicată prin decapitare, 
răstignire, aruncare la fiare sau în luptele de gladiatori. Privarea de libertate 
însemna exilul în locuri neprielnice, munca în mine sau cariere, creştinii fi-
ind trataţi ca sclavi, fie ei bărbaţi sau femei.

Înaintea aplicării pedepsei erau ţinuţi în închisoare, torturaţi pentru a apos-
tazia. Uneori mureau înainte de a fi executaţi, motivul fiinfd condiţiile inumane 
în care erau ţinuţi (fără lumină, aer, hrană, apă, în lanţuri sau în butuci). Tortu-
rile erau grele: flagelare, bătaia cu vergi, lapidarea, sfâşierea corpului cu unghii 
de fier sau cu cioburi de sticlă, arderea cu fierul înroşit, întinderea corpului, 
târârea de cai fugăriţi, tăierea limbii sau a unor membre ale corpului, răstig-
nirea, scoaterea ochilor, smulgerea unghiilor, turnarea de plumb topit sau de 
smoală încinsă pe corpul gol etc. Astăzi aceste pedepse par atât de îngrozitoare, 
încât cineva ar putea spune că autorii antici care le descriu exagerează, în acele 
vremuri astfel de torturi erau însă în măsura lucrurilor, de aceea nu sunt nici pe 
departe exagerări. Ele erau folosite pentru a tortura pe criminali, iar creştinii, 
pentru convingerile lor religioase, au ajuns pe lista criminalilor. 

Firesc ar fi fost ca în această perioadă de început a Bisericii creştine, ca 
urmare a politicii anticreştine promovate de statul roman, Biserica să ia o 
atitudine negativă faţă de stat şi să elaboreze, de asemenea, şi o teologie anti-
statală. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. 

Primii propovăduitori creştini adoptaseră faţă de imperiu o atitudine de 
respect; îşi puseseră în Stat chiar speranţe, recunoscîndu-i, în lumea aceasta, 
un rol de educator, în măsura în care împărăţia lui Dumnezeu nu era încă 
înfăptuită pe Pământ: „Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este 
stăpânire decât de la Dumnezeu (...) Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta 
bună, ci pentru cea rea. Voieşti deci să nu-ţi fie frică de stăpînire? Fă binele 
şi vei avea laudă de la ea. Căci ea este slujitoare a lui Dumnezeu spre binele 
tău”, spune Sf. Ap. Pavel (Rom. 13, 3-4). Iar Sf. Ap. Petru adresa un apel Asi-
ei Mici, teritoriu clasic al îndumnezeirii Statului: „Daţi tuturor cinste, iubiţi 
frăţia, temeţi-vă de Dumnezeu, cinstiţi pe împărat” (I Petru 2, 17). Era o po-
ziţie deliberat optimistă, fondată pe postulatul că Statul, care posedă propria 
sa legitimitate, lucrează în sensul justiţiei şi păcii sociale. Cu toate acestea, 
amândoi au fost aduşi în faţa regilor şi a judecătorilor sub acuzaţia capitală de 
a fi duşmani ai puterii.
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Creştinismul primelor veacuri a rămas credincios concepţiei pauline cu pri-
vire la realităţile politice, chiar şi atunci când Statul (care întruchipează întrea-
ga putere) devine persecutor. Creştinii nu au pus niciodată în discuţie ordinea 
politică ca atare, nici regimul imperial care o reprezenta în acel moment. 

Statul nu este de esenţă divină, dar întrucât corespunde ordinii voite de 
Dumnezeu, el are o demnitate eminentă care impune supunere din partea 
tuturor. Sfinţii Părinţi ne învaţă că funcţiile naturale ale Statului sunt cele care 
privesc asigurarea ordinii, unirii şi păcii. Creştinul este convins că autorita-
tea politică va voi şi va şti să dea satisfacţie aspiraţiilor legitime de libertate 
religioasă ale supuşilor loiali şi de un civism ireproşabil. Exigenţele Statului, 
dacă rămân în limitele stabilite, nu pot deci părea câtuşi de puţin excesive 
creştinului. Statul există în planul unei pedagogii divine, în scopul de a educa 
oamenii în spiritul respectării legii şi al dreptăţii.

Într-un context general de violenţă şi de suspiciune, Părinţii Bisericii 
paleocreştine au ştiut să pună în lumină principiile generale ale unei etici 
creştine a realităţilor politice şi să fixeze principalele coordonate ale unei doc-
trine bine echilibrate a raporturilor dintre Biserică şi Stat, doctrină tot atât 
de străină de opoziţia lipsită de discernămînt, cât şi de capitularea plină de 
laşitate. Scriitorul bisericesc Origen afirmă despre creştini că sunt conştienţi 
de originea divină a oricărei autorităţi, de aceea trăiesc în respectul ordinii 
definite de legea cetăţii. 

Originalitatea primului contact al Bisericii creştine, care tocmai luase naş-
tere, cu societatea politică reprezentată de Imperiul Roman ni se dezvăluie 
prin faptul că persecuţiile nu au trezit nicio reacţie violentă, nicio revoltă, 
nicio rezistenţă organizată din partea creştinilor. Modul lor de a rezista nu 
era deci decât refugierea în catacombe sau mărturisirea de credinţă publică 
şi martiriul. Creştinii, deşi erau umiliţi, marginalizaţi, consideraţi criminali, 
nu au pornit pe calea revoltei nici prin acţiuni (nu au devenit terorişti) şi nici 
prin idei antistatale.

Biserica nu a opus niciodată Statului un refuz categoric, izvorât dintr-o ori-
entare mistică spre lumea de dincolo. Ba dimpotrivă, Biserica martirilor, dând 
dovadă de un instinct politic foarte sigur şi călăuzită de lumina dumnezeiască, 
a ştiut să găsească da-ul şi nu-ul potrivite, astfel a putut să spună „nu” Statului 
absolutist al cezarilor despotici care persecutau crunt Biserica creştină.

Intensitatea persecuţiilor a variat de la un împărat la altul şi de la o regi-
une la alta a imperiului. Până la împăratul Deciu, prigonirile erau susţinute 
de populaţia păgână şi de unii guvernatori, iar începând cu Deciu (249-251) 
ele erau dictate de împărat şi aveau caracter general, cuprinzând întregul 
Imperiu Roman. Cele mai crunte persecuţii au avut loc în timpul împăra-
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tului Diocleţian (284-305), au intrând în istorie sub denumirea de „Marea 
persecuţie”.

Sfârşitul persecuţiilor a venit odată cu urcarea pe tronul Imperiului Roman 
a Sfântului împărat Constantin cel Mare. El era feciorul generalului Constaţiu 
Clor, care în 293 a fost ridicat la rangul de cezar în Tetrarhia lui Diocleţian şi 
a fost rânduit să domnească peste un sfert din Imperiu, în Britannia, Gallia şi 
Hispania. Când tatăl său a fost ridicat la rangul de cezar, Constantin avea 20 
de ani şi a rămas să facă carieră militară în anturajul lui Diocleţian, în partea 
răsăriteană a Imperiului. În anii 303-305, viitorul împărat Constantin a fost 
martor ocular al celor mai crunte persecuţii la care au fost supuşi creştinii în 
perioada primară. În anul 305, el vine la tatăl său în Galia.

În vara anului 306, Constanţiu Clor moare, iar armata îl proclamă împărat 
pe fiul său Constantin, care era în floarea vârstei (32 de ani). La acest moment, 
Constantin nu era creştin, dar el a urmat sfatul pe care i l-a dat tatăl său înainte de 
moarte: „Luptă cu forţă împotriva duşmanilor şi tratează-ţi supuşii cu blândeţe”.

Politica religioasă a lui Constanţiu Clor s-a deosebit mult de cea a colegilor 
săi care persecutau creştinii. Constanţiu a îndeplinit doar formal dispoziţiile 
lui Diocleţian privind prigoana acestora, în realitate el a fost tolerant, căci nu 
vedea nimic rău în religia creştină, ci din contra, îi aprecia pe creştini pentru 
calităţile lor morale înalte. Constantin a remarcat acest fapt şi a mers pe ace-
eaşi cale. El a înţeles că tolerarea credinţei creştinilor însemna o politică mai 
bună decât prigonirea Bisericii creştine. Prima soluţie părea să câştige simpa-
tia creştinilor pentru statul roman, pe când cealaltă nu părea să aducă decât 
haos şi vărsare de sânge în societatea romană. Clerul creştin putea să vină la 
curtea lui Constantin cel Mare, iar laicii creştini puteau să devină funcţionari 
ai administraţiei lui, fără să se teamă pentru vieţile lor. Scriitorul bisericesc 
Lactanţiu şi-a dedicat marea operă „Divinae Institutiones”, pe care o scria în 
acel timp în apărarea credinţei şi practicilor creştine, împăratului Constantin. 
El a prezis că Dumnezeu îl va răsplăti pe împărat pentru măsurile lui juste şi 
îi va pedepsi pe ceilalţi împăraţi pentru acțiunile lor. Este puţin probabil că 
împăratul Constantin ar fi cunoscut mai multe despre creştinism în această 
perioadă a vieţii şi carierei lui. Dar circumstanţele istorice ulterioare au adus 
schimbări nu doar în sfera politică, ci şi în cea religioasă.

În anul 312, împăratul Constantin era antrenat într-un război cu împăra-
tul uzurpator Maxenţiu. La un moment de cotitură, înaintea bătăliei decisive 
de la Podul Mulvius, Constantin se converteşte la creştinism. Acest moment 
a constituit o schimbare radicală atât în viaţa personală a împăratului, cât şi o 
schimbare cu repercusiuni majore pentru societatea romană, pentru întreaga 
Europă şi chiar pentru întreaga lume. 
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Ieşind învingător în lupta cu Maxenţiu, împăratul Constantin ajunge stăpân 
peste partea occidentală a Imperiului Roman (jumătate din întreg teritoriul). 
Imediat ce a obţinut controlul asupra personalului administrativ din diecezele 
italiene şi africane, păstrând în funcţii câţiva oameni ai lui Maxenţiu în care 
avea încredere şi numind câteva persoane noi care susţineau politica lui religi-
oasă, împăratul Constantin a emis mai multe scrisori imperiale prin care ordo-
na instituirea principiului toleranţei religioase în teritoriul condus de el.

În calitatea lui de împărat principal printre ceilalţi împăraţi, Constantin 
avea dreptul să stabilească politica religioasă pentru întreaga lume romană. 
Prin restituirile de proprietăţi, subvenţiile în bani, scutirile acordate clerului 
şi construcţia de biserici pe care le-a ordonat în primele luni ce au urmat 
convertirii, Constantin a ridicat creştinismul la un statut egal cu credinţe-
le păgâne şi a început să-l impună ca religie favorită în regiunile vestice ale 
imperiului. Augustul Liciniu îi tolera în mare măsură pe creştini în Estul eu-
ropean, dar cezarul Maximin îi persecuta făţiş în provinciile vestice ale Asiei 
romane. Ca urmare, după iarna 312-313, Constantin şi-a îndreptat atenţia 
spre colegii lui necreştini şi a căutat să le obţină acordul pentru politica lui 
religioasă. A căutat să-şi întărească alianţele politice cu Liciniu şi să oprească 
reprimările religioase ale lui Maximin. 

Constantin a părăsit Roma la mijlocul lui ianuarie şi a ajuns la Milan la 
începutul lui februarie. Liciniu a venit de la Carnuntum şi s-a alăturat cole-
gului său aproape în acelaşi timp. Primul rezultat al întâlnirii celor doi a fost 
realizarea alianţei politice dintre ei prin căsătoria lui Liciniu cu Constanţia, 
sora vitregă a lui Constantin. După festivităţile nupţiale, cei doi împăraţi şi-
au aţintit atenţia spre problemele imperiului. Cea mai mare parte a discu-
ţiei lor se pare că s-a centrat pe politica imperială religioasă şi pe statutul 
creştinilor. Liciniu tolerase creştinismul încă de la Edictul lui Galerius din 
311; Constantin voia însă mai mult – o politică a restituirii proprietăţilor 
şi protecţie legală pentru creştini. Liciniu era deschis la propunerile noului 
împărat principal. Ostilitatea recentă din partea lui Maximin în Răsărit şi ali-
anţa strânsă cu Constantin în Apus l-au convins să urmeze linia cumnatului 
cu privire la politica religioasă a imperiului. Sub influenţa dominantă a lui 
Constantin, cei doi împăraţi au încheiat un acord formal, cunoscut de obicei 
ca „Edictul de la Milan”. 

Actul a fost redat de scriitorul bisericesc Lactanţiu în lucrarea sa „Des-
pre moartea persecutorilor” (48, 2-12) şi menţionat de episcopul Eusebiu de 
Cezareea în „Istoria Bisericească” (X, 5, 2-14): „.Eu, Constantin Augustul, şi 
eu, Liciniu Augustul, ne-am întâlnit în chip fericit la Milan şi am căutat să ho-
tărâm tot ce interesa binele şi folosul poporului, între alte lucruri pe care le cre-
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deam utile tuturora în multe privinţe, am hotărât în primul rând şi să asigurăm 
respectul şi cinstea cuvenite divinităţii înainte de de toate, adică ne-am hotărât 
să acordăm creştinilor şi tuturor celorlalţi libera alegere la cinstirea religiei pe 
care o vor, cu gândul la orice divinitate sau putere cerească ar fi aceasta să ne 
poată fi de folos şi nouă, şi tuturor celor ce trăiesc sub ascultarea noastră.

Drept aceea, cumpănind lucrurile în chip salutar şi drept, am hotărât că 
voinţa noastră este că nu trebuie să oprim pe nimeni de a urma şi a alege res-
pectarea sau ţinerea religiei creştine şi că fiecăruia să i se lase libertatea de a-şi 
da consimţământul şi a alege acea formă de religie pe care o crede cea mai po-
trivită pentru el, pentru ca şi divinitatea să ne arate în toate ocaziile providenţă 
şi bunăvoinţa sa.

De aceea ne exprimăm dorinţa noastră în acest edict ca respectivele condi-
ţii conţinute în scrisorile noastre anterioare trimise Domniei Tale în legătură 
cu creştinii să fie complet suprimate şi înlăturate, pentru că păreau cu totul 
nedrepte şi străine de blândeţea noastră şi ca de acum înainte fiecare din cei 
la care se referă această alegere să poată să aleagă liber şi fără piedică de a-şi 
practica religia lor.

Iar întrucât Domnia Ta vede că noi le acordăm această libertate fără nici o 
restricţie, prin aceasta tot aşa înţelege Domnia Ta că şi altora s-a dat îngăduin-
ţa să urmeze cum doresc să urmeze credinţa lor proprie, lucru cerut şi de liniş-
tea vremurilor actuale, că fiecare e liber să-şi aleagă şi să practice religia care-i 
place. Am hotărât acest lucru pentru ca să nu lăsăm impresia că am nesocotit 
cultul sau religia cuiva.

Mai hotărâm totodată, în legătură cu creştinii, că locaşurile în care obiş-
nuiseră se se adune până acum şi despre care stabilisem într-o epistolă ante-
rioară pe care ţi-am trimis-o că lor li s-a dat altă destinaţie, de acum înainte 
dacă apar oameni care par că ar fi cumpărat aceste locaşuri de la fiscul nos-
tru, fie de la altcineva, să le înmâneze fără amânare şi fără echivoc zişilor 
creştini fără plată.

Iar dacă cineva a primit acele locaşuri sub formă de daruri şi cer ceva în 
schimb de la bunăvoinţa noastră, aceia să se prezinte la tribunalul magistra-
tului local, pentru ca prin mărinimia noastră să se plătească o compensaţie. 
Prin grija Domniei Tale toate aceste bunuri vor trebui restituite neîntârziat şi 
în întregime creştinilor.

Şi deoarece aceiaşi creştini nu posedau numai locaşuri de cult, unde aveau 
obiceiul să-şi ţină întrunirile, ci întrucât se ştie că avuseseră şi alte bunuri care 
nu aparţinuseră persoanelor singuratice şi comunităţii întregi, vei da porunci 
ca, potrivit legii anunţate mai înainte, toate aceste bunuri să fie restituite abso-
lut fără nicio împotrivire creştinilor, adică totalităţii sau comunităţii lor.
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Dispoziţiile amintite trebuie să fie clar respectate, pentru ca cei care vor în-
apoia sau vor primi în schimb preţul lor să aibă. cum am spus, nădejdea că vor 
fi răscumpăraţi potrivit mărinimiei noastre.

Oricum, trebuie să acorzi toată atenţia faţă de comuniunea creştinilor, în 
sensul că porunca noastră să fie adusă la îndeplinire cât mai repede, pentru 
ca, după blândeţea noastră, să avem convingerea că liniştea publică e în felul 
acesta asigurată.

Fie ca, după cum s-a spus mai sus, prin această rânduială, bunăvoinţa dum-
nezeiască pe care am simţit-o de atâtea ori, să rămână dezminţită faţă de noi!

Iar pentru ca textul prezentei legi şi a bunătăţii noastre să poată fi adus la 
cunoştinţa tuturor, e bine ca ceea ce am scris să fie afişat prin dispoziţia ta, să 
fie publicată pretutindeni şi să ajungă la cunoştinţa tuturor, pentru ca legea 
pornită din bunătatea noastră să nu rămână ascunsă nimănui”.

Edictul de la Milan a stabilit cultul creştin ca „religio licita” în întregul 
Imperiu Roman, Bisericile creştine ca entităţi colective având autoritatea de a 
deţine proprietăţi comune sub protecţia legii romane, iar creştinii fiind văzuţi 
ca un grup religios protejat şi având dreptul nestânjenit de a venera pe Dum-
nezeul lor în interiorul societăţii romane. 

Constantin acţionase deja şi chiar depăşise prevederile Edictului de la 
Milan în Apus şi astfel, probabil, nu a fost necesar să-l publice în interio-
rul teritoriului guvernat de el, cu toate că a păstrat desigur o copie în arhiva 
lui oficială. Aştepta ca Liciniu să ia aceleaşi măsuri în Răsărit, unde creştinii 
suferiseră cel mai mult din cauza persecuţiilor. Liciniu va face acest lucru. 
Când actul a devenit oficial în vara lui 313, a pus capăt „Marii Persecuţii” şi a 
servit formal drept politică religioasă oficială în lumea romană pentru viitoa-
rea decadă. Dar înainte ca să poată aplica noua politică religioasă în Răsărit, 
a trebuit să se confrunte cu Maximin, care-i invadase teritoriul, dar pe care 
Liciniu l-a învins la 30 aprilie 313, rămânând singurul împărat al Imperiului 
Roman de Răsărit. 

Cu părere de rău, peste câţiva ani Liciniu şi-a schimbat atitudinea sa faţă 
de Biserica creştină şi a revenit la politica de persecuţii. Sfinţii patruzeci de 
mucenici din Sevastia au pătimit în timpul represiunilor lui Liciniu. Împăra-
tul Constantin îl biruie pe Liciniu în cel de-al doilea război civil (324) şi devi-
ne singurul împărat al Imperiului Roman. Înfrângerea persecutorului Liciniu 
a însemnat pentru creştini biruinţa definitivă a libertăţii şi toleranţei şi a pus 
capăt epocii persecuţiilor.

Concluzie. Edictul de la Milan din 313, prin care s-a acordat libertate re-
ligioasă creştinilor, este opera măreţei personaltăţi a împăratului Constantin 
cel Mare. Anume lui îi revine meritul instituirii principiului toleranţei re-
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ligioase şi al libertăţii, care în Imperiul Roman era manifestat faţă de toate 
religiile, cu excepţia religiei creştine.

Din momentul convertirii şi până la sfârşitul vieţii, împăratul Constan-
tin s-a arătat a fi un promotor al libertăţii religioase şi susţinător al Bisericii 
creştine. El a luat mai multe măsuri prin care creştinismul a avut posibilitate 
să influenţeze pozitiv societatea şi Statul roman. Acest lucru s-a făcut simţit 
în legislaţie, care a fost influenţată de morala creştină, în relaţiile sociale, în 
cultură şi artă etc. Creştinismul a fost liantul care a unit pentru multe secole 
înainte popoarele din componenţa Imperiului Roman, apoi a celui bizantin.

Edictul de la Milan trebuie privit ca un act simbolic al biruinţei principiu-
lui toleranţei şi al libertăţii religioase care a separat două mari epoci – cea a 
Romei păgâne şi cea a Europei creştine.
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Educaţia religioasă în învăţamântul din Republica Moldova.
Aşteptările familiei, şcolii şi societăţii

Prot. dr. Alexei BoenCIuC, 
şef al Direcţiei metodice a Departamentului mitropolitan Studii 

Mult stimată doamnă viceministru, preacucernici părinţi, distinşi dascăli, 
onorată asistenţă, ,,Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât 
să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”.

Referindu-mă la subiectul propus spre discuție, voi face o retrospectivă şi 
unele constatări în ceea ce priveşte învăţământul religios în general. Orice dis-
ciplină de învăţământ îsi are istoria sa. Predarea religiei are o istorie mult mai 
veche şi mai bogată, comparativ cu alte discipline.

În procesul de formare a poporului nostru, de la primirea Evangheliei pre-
dicate de Sf. Apostol Andrei, rolul Bisericii a fost decisiv în cristalizarea con-
ştiinţei de neam, în susţinerea indentităţii nationale, în formarea şi dezvoltarea 
limbii române literare, aşa cum subliniază în una dintre scrierile sale Mitro-
politul Antonie Plămădeală, pământeanul nostru: ,,Pentru vremea când încă 
nu existau şcoli ca atare, când învăţătura se preda oral, de la om la om, şi când 
singurele cărţi erau cele de literatură religioasă, acestea au îndeplinit, fară nicio 
îndoială, rolul de manuale de învăţământ. În primul rând, au fost cărţi de citire, 
instrumente ale ştiinţei de carte, primele arme, primele mijloace de lucru împo-
triva analfabetismului, primele semne ale culturii. Că a fost aşa şi că există net 
conştiinţa acestei funcţii, şi ca îsi dădeau seama de importanţa ştiinţei de carte o 
vedem limpede în multe din prefeţele cărţilor religioase”. 

În decursul istoriei, fiecare mare domnitor este secundat de o mare per-
sonalitate duhovnicească: Mircea cel Bătrân de Sfântul Nicodim de la Tisma-
na; Sfântul Neagoie Basarab de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului; 
Sfântul Constantin Brâncoveanu de Sfântul Antim Ivireanul; Sfântul Ştefan cel 
Mare de Sfântul Daniil Sihastrul; Vasile Lupu de Sfântul Varlaam. 

Prin aceste personalitaţi duhovniceşti, care s-au îngrijit de învăţătura şi 
cultura creştină, mănăstirile sunt adevărate şcoli ale poporului nostru, îna-
inte ca şcoala să devină o instituţie finanţată de Stat. Marii Ierarhi au fost, 
în acelaşi timp, mari creatori de şcoală şi primii profesori ai învăţământului. 
Perspectiva generală privind rolul educaţiei religioase în societatea din ţările 
europene este legată mai ales de rolul pe care această dimensiune a educaţiei 
poate să-l aibă în asigurarea unei convieţuiri care să încurajeze în noua con-
strucţie europeană, dialogul şi respectul pentru diferenţă, pe bazele oferite de 
morala religioasă. În aproape toate ţările, cu excepţia Franţei, Statul consideră 
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că nu pierde nimic din laicitatea sa şi apreciază că acest tip de educaţie, ”nu 
este un program de economie, ci o investiţie în viitor şi o dimensiune esenţială 
a umanităţii”. 

Părinţii doresc o educaţie religioasă care să asigure accesul la valorile auten-
tice ale umanitaţii, iar copiii sunt în căutarea unor elemente pentru înţelegerea 
mesajului religios, inclusiv în creaţiile literar-artistice şi a unor modele care te 
conduc spre o mai bună înţelegere a persoanei umane şi a lumii în ansamblul ei. 
Preocupările ecleziastice menite să valorifice în plan educativ viaţa religioasă şi 
culturală creştină au o tradiţie îndelungată şi constituie fundamentul educaţiei 
europene. Existenţa şcolilor mănăstireşti a contribuit în Europa de Răsărit şi în 
Europa de Apus, deopotrivă, la extinderea trăirii monastice – de la rugăciune 
şi muncă spre anumite preocupări intelectuale şi artistice. Transcrierea ma-
nuscriselor, înfiinţarea de biblioteci în care erau păstrate şi valorificate creaţiile 
religioase şi laice ale Antichităţii au contribuit la formarea noilor structuri cul-
turale în Europa. Învăţământul elementar şi cel mediu din Bizanţ era accesibil 
tuturor băieţilor. În şcoliile medii organizate de către Biserică erau pregătiţi 
viitorii funcţionari din administraţia imperială. 

Cea dintâi universitate cunoscută în creştinism este şcoala de filosofie şi de 
ştiinţă fondată la Constantinopol de catre împăratul Teodosie II în anul 425. 
Prima universitate din Apus a fost cea din Salerno, înfiinţată de către călugării 
benedectini în secolele VIII-IX. Acestora le-a urmat Universitatea de la Sor-
bona, după numele întemeitorului ei – călugarul Sorbon, vestită pentru dez-
voltarea studiilor din domeniile filosofic şi teologic. Din punct de vedere al 
dezvoltării ştiinţelor educaţiei, conceptele care stau la baza pedagogiei moder-
ne, formulate de către o serie de teoreticieni precum Comenius, Rousseau, Pes-
talozzi, Herbart, Frobel etc., au inclus diferite modele de integrare a educaţiei 
religioase în cadrul sistemelor de învăţământ, pornind de la convingerea că o 
educaţie integrală nu poate să excludă dimensiunea spirituală a existenţei uma-
ne. Perspectiva oferită de către marii teoreticieni ai pedagogiei moderne este 
cu atât mai importantă în perioada contemporană, cu cât aceştia au aparţinut 
unor culturi şi chiar confesiuni diferite.

Prezenţa disciplinei Religie în sistemele de învăţământ contemporane re-
prezintă expresia unei contunuităţi la nivel pedagogic şi instituţional, precum 
şi o recunoaştere şi forma de valorificare a potenţialului formativ-educativ al 
valorilor creştine propuse de această disciplină de învăţământ în formarea per-
sonalităţii umane la nivelurile cognitiv, afectiv, volitiv şi atitudinal. Pedagogia 
actuală insistă asupra faptului că realizarea unei culturi şi a unei conduite reli-
gioase în şcoală este necesară nu doar pentru formarea integrală a personalităţii 
elevului, ci reprezintă o şansă şi pentru sistemul de învăţământ de a-şi valorifica 
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un sprijin esenţial în atingerea scopurilor sale generale, urmărindu-se comple-
mentaritatea şi continuitatea în plan informativ şi formativ-educativ. Condiţia 
principală este ca aceste laturi ale educaţiei să fie vizate nu în chip autarhic, 
concurenţial, ci ca un demers educaţional global, integrator, realizat cu profesi-
onalism şi responsabilitate de către întreg personalul didactic.

Referindu-mă la istoricul predării religiei în Țara Moldovei, învăţământul 
religios s-a desfăşurat inițial în tinda bisericii; în perioada ţaristă (1812-1917), 
şcolile primare reprezentau prima treaptă a învăţământului bisericesc. Pe lângă 
şcolile parohiale existau şi şcoli propriu-zise, care se deschideau, de regulă, în-
tr-o chilie alăturată sau înşişi clericii îşi puneau casele la dispoziţia celora care 
doreau să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. La început acolo mergeau copiii de 
preoţi, iar ulterior erau admişi şi copiii enoriaşilor. Cadre didactice în şcolile 
respective erau preoţii şi dascălii din teritoriu. Principalele obiecte de studiu 
erau: cititul şi scrierea, aritmetica, catehismul. Drept manuale serveau: Bucoav-
na, Psaltirea, Ceaslovul şi Bazele învăţăturii creştineşti.

În perioada când Basarabia era în cadrul României, în anul 1921 Ministerul 
Învăţământului a introdus aici învăţământul obligatoriu pentru toţi copiii cu 
vârsta de 7-17 ani. Şi în această perioadă preoţii locali îşi continuau activitatea 
în aceste şcoli. În anii 1940-1941, când mulţi învăţători au fost nevoiţi să emi-
greze în vechiul regat în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, preoţii 
au fost cei care i-au înlocuit. În perioada sovietică, din cauza politicii ateiste 
promovate în societate, multe biserici au fost închise, iar preoţii s-au văzut ne-
voiţi să părăsească locaşurile sfinte. Biserica Ortodoxă a cunoscut un regres 
considerabil, iar în aceste condiţii nu putea fi vorba despre predarea religiei în 
şcoli. După destrămarea URSS, a luat naştere mişcarea naţională, ai cărei adepţi 
pledau pentru renaşterea spiritulă a poporului. Urmarea firească a redobândirii 
libertăţii religioase a fost reintroducerea religiei ca disciplină de învăţământ. 
În anii ʼ90 ai sec. XX, educaţia religioasă se realiza în cadrul activităţii extraş-
colare. În perioada 1991-2010, Biserica Ortodoxă din Moldova înaintează mai 
multe demersuri pentru introducerea predării religiei în şcoli, dar a întâmpinat 
unele impedimente şi neînţelegeri din partea autorităţilor. Aceasta nu a dus 
totuşi la ruperea dialogului şi la stoparea iniţiativelor în acest sens. 

Hotărârea Guvernului nr. 596 din 02.06.2010 cu privire la predarea religiei 
în instituţiile de învăţământ reprezintă un act normativ de mare importanță. 
Scopul actului este de a reglementa statutul disciplinei Religia, modalitatea de 
completare a claselor, precum şi specificarea acţiunilor delegate Ministerului 
Educaţiei pentru asigurarea implementării în clasele 1-9 a disciplinei opţionale 
Religie, contribuind astfel la satisfacerea cererii cetățenilor.

Activitatea cabinetului metodic este determinată de introducerea în învăţă-
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mântul primar şi cel gimnazial a disciplinei opţionale Religia. La 1 iulie 2011, 
este reorganizat Departamentul Mitropolitan Studii, care monitorizează pro-
cesul de predare a religiei în şcoală. Se încearcă stabilirea unei colaborări mai 
eficiente între Biserică şi instituţiile Statului. În anul de studii 2012-2013, s-a 
constatat o conlucrare mai activă între metodiştii din protopopiate şi direcţiile 
de învăţământ. S-au desfăşurat numeroase ore publice şi seminare de formare 
a profesorului de religie, atât din cadrul Eparhiei de Chişinău, cât şi din întrega 
ţară. În perioada de 21-23 mai 2013, profesorii de religie din municipiul Chişi-
nău, din raioanele Ialoveni şi Călăraşi au participat la un seminar de formare şi 
schimb de experienţă în judeţul Alba Iulia, România. În cadrul seminarelor şi 
asistării la ore, profesorii s-au regăsit în metodele şi formele de predare folosite 
la lecţie. Aceasta înseamnă o creştere a responsabilităţii şi experienţei profeso-
rului de religie.

La seminarele desfăşurate în tot cuprinsul ţării au participat preşedinţi de 
raioane, şefi ai directiei raionale de învăţământ, protopopi, metodişti, primari, 
profesori de religie, care şi-au exprimat sprijinul şi dorinţa privind continu-
itatea predării religiei în cadrul instituţiilor de învăţământ. În acest context, 
aş dori să aduc sincere mulţumiri tuturor celor implicaţi în această activitate. 
Asistând la orele de religie, am constatat că valorile oferite de educaţia religi-
oasă sunt extrem de necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a so-
cietăţii noastre, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial 
şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte 
discipline. Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi 
de oameni, credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de 
părinţi şi de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii – valoare eternă a 
fiinţei umane, adevărul prim şi ultim al existenţei, binele comun şi frumuseţea 
sufletului profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi. 

Predarea religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite prin rolul ei 
formativ în viaţa tinerilor, reducând efectele negative ale crizei contemporane 
de identitate şi de orientare, propunând modele viabile de bunătate şi sfinţenie 
şi oferind tinerilor repere în viaţa de familie şi în societate. 

Părinţii aşteaptă din partea şcolii o ofertă educaţională care să includă edu-
caţia religioasă ca factor de apropiere faţă de adevăratele valori şi tradiţii religi-
oase şi culturale, de echilibru faţă de asaltul nonvalorilor morale din societatea 
noastră şi faţă de promovarea tot mai insistentă a violenţei şi imoralităţii prin 
mass-media. Educaţia religioasă poate să ofere tinerilor o înţelegere superioară 
a vieţii şi a valorii acesteia, precum şi un suport puternic în rezolvarea proprii-
lor probleme. Transmiterea prin limbajul credinţei a învăţăturii revelate atrage 
după sine şi valorizarea elevului. Orice acţiune didactică religioasă are sens în 
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măsura în care-l ajută pe elev să-ţi valorifice propriile capacităţi, înţelese în 
lumina învăţăturii creştine. Mediul educativ în care se dezvoltă elevii, chiar de 
aceeaşi vârstă biologică, poate determina esenţiale schimbări în ceea ce priveş-
te vârsta spirituală a acestora, iar un mediu marcat de religiozitate va favoriza 
dezvoltarea spirituală a acestora. Este de o mare importanță conlucrarea reală 
şi susţinută dintre cei trei factori educativi principali – Familia, Şcoala, Biserica, 
entităţi educative aflate uneori, cu regret, în contradicţie. Fiecare dintre aceste 
structuri tinde adesea să delege alteia responsabilitatea pentru educarea copi-
ilor. Familia consideră că şcoala este specializată în educarea copiilor şi prin-
cipala sau chiar singura responsabilă în acest sens; şcoala tinde să reducă rolul 
său la unul strict informativ; parohia întâmpină dificultăţi în dialogul cu tinerii, 
nereuşind să propună trasee educaţionale atractive şi convingătoare, pentru ca 
aceştia să fie convinşi de faptul că au în faţă o alternativă în concordanţă cu 
propriile aşteptări. Profesorul de religie poate constitui un liant între cele trei 
instituţii educative, iar cercetările pedagogice dovedesc că prin intermediul 
şcolii tânărul poate intra mai uşor în centrul vieţii parohiale şi comunitare prin 
implicarea în unele activităţi religioase alături de părinţi.
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Repere psihopedagogice pastorale 
ale educației pentru formarea personalității elevului 

prin prisma parteneriatului educațional

Pr. dr. Grigore CoStIn, 
metodist în protopopiatul Chişinău, sectorul III

Motto: „Numai în colaborare cu părinţii, cu eforturi comune,       
învăţătorii pot oferi o enormă fericire omenească”. (V.A. Suhomlinski)

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa ca partenerii să aibă un 
fundament comun de acţiune şi un spirit de reciprocitate, care le permit să se 
unească. Parteneriatele Şcoală – Biserică nu „produc” elevi de succes, ci ghidează, 
îndrumă, energizează şi motivează elevii, aşa încât ei obţin singuri succesul. Con-
ceptul de parteneriat educaţional constituie o atitudine în câmpul educaţional şi 
presupune colaborare, cooperare, acces egal, comunicare eficientă, acceptarea di-
ferenţelor şi interacţiuni îndreptate înscopul optimizării rezultatelor educaţiei1. 

Încontextul unei societăți ce se schimbă într-un ritm tot mai alert, operând 
modificări de formă şi de fond la nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul 
din Republica Moldova trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra funcționării 
şi evoluției sale. Din această perspectivă, o prioritate a strategiilor orientate către 
dezvoltarea educației o reprezintă parteneriatul educațional.

Pentru a realiza în mod practic un parteneriat durabil, trebuie să se efectu-
eze o schimbare de valori, atitudini, comportamente la nivelul tuturor factori-
lor sociali implicați: cadre didactice, familie, elevi, reprezentanți ai instituțiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. Numai şcoala poate transforma coor-
donatele sale specifice în atuuri care să-i permită inițierea şi / sau dezvoltarea 
parteneriatelor educaționale, pentru că este construită pe un sistem deschis, se 
află în relație directă cu mediul său exterior şi inerent, cu comunitatea în cadrul 
căreia funcționează. Mai exact, parteneriatul educațional se realizează între 
instituțiile educației – familie, şcoală şi comunitate – cu participarea agenților 
educaționali: cadre didactice, părinți, bibliotecari, psihologi, a membrilor 
comunității cu influență asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului: me-
dici, factori de decizie, reprezentanți ai Bisericii şi ai poliției etc2. Dintre acestea 
Biserica reprezintă “extensiunea comunitară a lui Hristos, sau organismul celor 
adunați în Hristos, ei constituind trupul tainic al Lui, iar Hristos este Capul pu-

1 Ionescu Magda, Colaborarea dintre familie, şcoală şi comunitate – succes şcolar, rev. 
Învățătorul, an. III, nr. 3 (19) Iunie, 2012, p. 25.

2 Maria Braghiş, Aspectul polifuncțional al parteneriatului şcoală-familie-comunitate, 
în rev. Didactica Pro 2011, Nr. 1 (65), p. 39.
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rurea viu şi activ al acestui Trup, niciodată despărțit de trup”3. De aceea, Bise-
rica trebuie să se implice în viața comunității prin forța tradiției. Parteneriatul 
se vrea a fi o relație de colaborare bazată pe flexibilitate în luarea de decizii şi în 
acțiune. Familia, şcoala şi comunitatea se influențează reciproc. Mediul în care 
trăiesc copiii determină multe dintre valorile pe care le împărtăşesc. De aceea, 
construirea unui parteneriat eficient între aceste structuri este atât în beneficiul 
copilului, cât şi în al societății.

O şcoală eficientă este o şcoală în parteneriat: cu elevul, prin valoriza-
rea şi respectarea identității sale; cu profesorii pe care îi încurajează, oferin-
du-le autonomie pedagogică, încredere, sprijin, oportunițăți şi stimul pentru 
perfecționare continuă etc; cu familia prin recunoaşterea importanței ei şi atra-
gerea în procesul didactic; cu toate resursele educative ale societății, pe care le 
identifică şi le implică activ4. Conceptul care stă la baza acestei orientări este 
deci parteneriatul educațional.

Formarea personalității elevului poate fi influențată de următoarele instituții: 
centre de consultanță psihopedagogică, asociațiile formale şi informale, socie-
tatea civilă în sine, mass-media etc. Însă, de regulă, influențele comunității sunt 
direcționate spre doi factori educaționali: părinți (familie) şi copii (elevi).

Şcoala are misiunea (dezideratul) de a contribui la unificarea forțelor edu-
cative ale acestor instituții, pentru a crea condiții de optimizare a parteneriatu-
lui educațional şcoală–familie–comunitate, în scopul realizării unei educații de 
calitate pentru toți elevii.

Adina Băran-Pescaru ne atenționează cum putem să întărim relaţiile 
dintre familie şi şcoală. Complexitatea creşterii şi educării copilului în zile-
le noastre cere, de asemenea, sprijin şi din partea comunităţii. Programele 
sponsorizate de grupurile comunităţii şi de oamenii de afaceri, de instituţiile 
religioase, de organizaţiile de caritate şi diverse fundaţii sunt importante în 
întărirea relaţiei dintre familie şi şcoală5. Familiile şi copiii ar trebui să se si-
tueze în inima fiecărei comunităţi. În asemenea spaţii, locuitorii săi se află la 
intersecţia a trei „cercuri de sprijin”:

a) Cel mai apropiat familiei este cel al relaţiilor de îngrijire – familie extinsă, 
prieteni vecini şi colegii de slujbă ai părinţilor, toţi aceştia reprezintă prima lor 
sursă de suport. 

b) Al doilea „cerc” e constituit din grupuri de susţinere ale instituţiilor de 

3 Pr. Prof. Dr. Sidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, ed. 
IBMBOR, Buc., 1991, pag. 299.

4 Maria Braghiş, Aspectul polifuncțional al parteneriatului şcoală-familie-comunitate, 
în rev. Didactica Pro 2011, Nr. 1 (65), p. 39.

5 Adina Băran-Pescaru, Parteneriat în educație: familie-şcoală-comunitate, Ed. Ara-
mis, Bucureşti, 2004, p. 30-31.
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mare utilitate: şcoli, biserici, organizaţii ale comunităţii, biblioteci, centre de 
recreere, colegii, centre de sănătate, spitale şi agenţii de voluntari. Instituţiile 
respective permit satisfacerea nevoilor familiei. 

c) Un al treilea „cerc” , mai îngust, conţine servicii specializate de interven-
ţie şi tratament în situaţii de criză6. 

Ideea parteneriatului şcoală–familie–Biserică rămâne a fi una nouă în 
ţările SEE7, afirmarea acesteia fiind dependentă de schimbarea mentalităţii 
populaţiei care, de multe ori, preferă să nu intervină în procesul educaţional, 
ci să-şi asume rolul unui actor pasiv8. Totodată, nici şcoala nu este suficient 
de pregătită pentru un parteneriat mai strâns cu comunitatea. Această situ-
aţie se datorează faptului că procesul descentralizării în domeniul educaţiei 
evoluează foarte lent. 

Educaţia copilului depinde puternic de: capacitatea familiei de a susţine 
educaţia acestuia şi doar în mică măsură de efortul individual al elevului. Con-
ţinutul educaţiei morale îl reprezintă sistemul de valori, principii, trăsături şi 
semnificaţii, convingeri, sentimente, deprinderi şi obişnuinţe etice de natură 
umanistă, patriotică, de muncă, disciplină etc., care se constituie ca factor ce 
formează conştiinţa şi conduita etică, profilul moral al personalităţii9. 

Copilul are nevoie de disciplina religiei ortodoxe?

Calitatea predării, supraîncărcarea programei, deficienţele unor manuale de 
religie, toate aceste probleme necesită consultarea unor experţi-psihopedagogi 
în dimensionarea programelor analitice şi a manualelor de religie. Crearea po-
sibilităţii abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării, astfel încât elevii 
să conştientizeze caracterul integral al religiei10. Iniţierea de programe cateheti-
ce este un demers extrem de complex pe care îl presupune realizarea educaţiei 
religioase în şcoală şi în Biserică. De exemplu, „Hristos împărtăşit copiilor”. Se 
cer proiectarea şi realizarea de activităţi educative, care să valorifice reperele 
axiologice ale educaţiei religioase în şcoală şi în afara acesteia.

În tendința integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, conceptul 
6 Ibidem, p. 59-60.
7 Țările SEE – 8 țări- Albania, Muntenegru, Serbia, Croația, Bosnia-Herțegovina, 

Republica Moldova şi România.
8  Ivan Claudiu, Aliona Cristei, Implicarea părinților în mediul şcolar-factor deter-

minant în asigurarea opurtunităților egale în educație, în rev. Didactica Pro, 2011, nr. 4 
(68), p. 50.

9  Ioan Bontaş, Pedagogie, Ed. All Educational, Bucureşti, 1996, p. 297. 
10 Pr. Gheorghe Holbeu, Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Monica Opriş, Lect. 

Dr. Diac. George Jambore, Apostolat educațional: Ora de religie – cunoaştere şi devenire 
spirituală, Ed. Basilica, Bucureşti, 2010, p. 73.
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de educație capătă o valoare deosebită, fiind pătruns de ideea de libertate, de 
cerințele individului în concordanță cu necesitățile şi cerințele societății, asigu-
rându-se un sistem educațional performant, în măsură să formeze competență, 
valori şi abilități. Astfel, se impune nevoia deschiderii şcolii către comunitate, 
în scopul sensibilizării părinților la problemele şcolii, probleme cărora şcoala 
nu le poate face față, în totalitate, de una singură, din motive obiective. 
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Vă prezentăm sintetic informații privitoare la tipurile de parteneriat, 
conținutul protocolului încheiat între părțile partenere, etapele şi struc-
tura proiectelor, precum şi activitățile care au dus la dezvoltarea optimă a 
personalității elevului.

Parteneriatul şcoală–familie urmăreşte obiectivul comun pe care îl au cei 
doi factori educaționali: asigurarea unui sistem unitar de cerințe de instruire şi 
educare a elevului.Realizarea de cercetări pedagogice constatative privind pro-
blematica violenței în şcoală a devenit o constantă în preocupările mai multor 
instituții interesate de modalitățile de diminuare a acestui fenomen, care tinde 
să ia amploare. Pentru a realiza un parteneriat şcoală–Biserică cu scopul de a 
reduce actele de violență la elevi, mai întâi de toate analizăm răspunsurile la 
chestionarele administrate unui eşantion de 80 de profesori de religie, precum 
şi unui eşantion de 500 de elevi de clasa a V-a, prin care ne propunem:

- identificarea unor aspecte privind fenomenul violenței în şcoală;
- identificarea rolului religiei şi al profesorului de religie în diminuarea 

violenței;
- identificarea activităților ce pot fi realizate de şcoală în parteneriat cu Bise-

rica şi familia în vederea diminuării fenomenului violenței din şcoală.
După această cercetare-acțiune pe care am prezentat-o mai sus, putem for-

mula o ipoteză a cercetării: Implicarea elevilor de clasa a V-a în activități educa-
tive de diminuare a fenomenului violenței, sub conducerea profesorului de religie 
şi a preotului, duce la modelarea de comportamente religios-morale, concretizate 
în creşterea capacității de autoevaluare a comportamentului şi la modificări com-
portamentale dezirabile. 

Din eşantionul de elevi chestionați, vom selecta un subeşantion reprezen-
tativ care va fi implicat într-o cercetare-acțiune prin realizarea de activități 
desfăşurate în parteneriat şcoală–Biserică, iar datele vor fi analizate comparativ 
pe diferite componente.

Clasa a V-a este potrivită pentru realizarea unor activități religioase me-
nite să diminueze violența în şcoală, ne spune doamna Olivia Andrei în lu-
crarea “Religie şi şcoală”11, însă numai prin îmbinarea acestora cu cele reali-
zate prin activități extracurriculare, prin efortul comun al principalilor factori 
educaționali. Datele obținute pe baza răspunsurilor la chestionarele adminis-
trate profesorilor de religie şi elevilor din şcoli ne dau un suport pentru formu-
larea unor concluzii – suport absolut necesar cercetării-acțiunii interprinse pe 
un număr mai mic de subecți, respectiv 60 de elevi de la două şcoli din acelaşi 

11 Olivia Andrei, Rezultate în plan comportamental ale activităților realizate în par-
teneriat şcoală –biserică, pentru reducerea actelor violente la elevii de clasa a V-a, în Pr. 
Prof. Dr. Dorin Opriş, Monica Opriş, Religia şi Şcoala, Ed. Didactică şi Pedagogică R. 
A., Bucureşti, 2011, pp. 339-341.
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oraş. Aceste clase trebuie să provină din două şcoli diferite atât din punct de 
vedere al efectivului de elevi, cât şi al zonei în care se află:

- clasa V-a A de la şcoala generală cu clasele I-VIII, situată într-o zonă cen-
trală, cu un efectiv de aproximativ 700 de elevi;

- clasa V-a D de la şcoala generală aflată la periferia oraşului, cu un efectiv 
de 550 de elevi. 

Chestionar – câți băieți şi câte fete. Din punctul de vedere al frecvenței cu 
care merg la biserică, avem următoarea situație: câți merg săptămânal, o dată 
pe lună sau doar la sărbătorile mari de peste an. După acest chestionar alcă-
tuim o diagramă de comparație privind structura pe sexe a elevilor implicați 
în cercetare-acțiune.

Diagrama I
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Marea majoritate provin din familii normale, cu părinți căsătoriți – câți au 
părinți divorțați şi câți stau cu un sigur părinte, celălalt decedat. Alcătuim şi 
aici o diagramă de comparație privind structura pe tipul de familie a elevilor 
implicați în cercetare. 
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La concluzii vom scrie care este componența structurii pe sexe, structu-
ra privind mediul familial şi structura în funcție de frecvenţa participării la 
slujbă la biserică.
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Intervenții educaționale, parteneriat şcoală–Biserică
În cele 2 clase alese, pe lângă activitățile didactice de diminuare a fenome-

nului violenței, proiectate pe baza curricumului de religie, realizăm un număr 
de activități suplimentare, desfăşurate în parteneriat cu biserica. Exerciții de 
identificare a tipurilor de violență şi a efectelor acestora în plan personal şi în 
planul relațiilor cu cei din jur, în exerciții de autoevaluare a comportamentului 
(listele de autocontrol la începutul perioadei şi la sfârşitul acesteia, precum şi 
prin jurnalele personale în care şi-au scris gândurile de-a lungul întregii peri-
oade în care s-a lucrat), în elaborarea de lucrări (eseuri) care să fie analizate în 
funcție de anumite componente.

Planificarea activităților realizate de şcoală în parteneriat cu Biserica este 
următoarea: 

a. Excursii cu conținut religios.
b. Ora practică de religie – Taina Sfântului Maslu: participarea elevilor la 

slujba Sfântul Maslu.
c. Ora practică de religie – Pilda samariteanului milostiv: participarea preo-

tului din parohie la ora de religie.
d. Teatrul şcolar religios – Hristos se naşte, măriți-L!.
e. Ora practică de religie – Pregătire spirituală pentru Sfintele Paşti: partici-

parea elevilor la slujba din Joia Mare; spovedania şi împărtăşirea lor.
f. Creştinul la şcoală şi în societate. Vizionarea unor filme documentare pri-

vind urmările violenței.
g. Natura ca dar al lui Dumnezeu – drumeție la pădure sau în codri.

Tabelul 1

Aspectul urmărit Statutul persoanei 
chestionate

Nr. subiecţi Momentul 
administrării

- Investigrea unor aspecte 
privind fenomenul violenţei 
în școală şi capacitatea 
de autoevaluare a 
comportamentului.
- Opinia referitoare la rolul 
religiei şi al profesorului 
de religiei în diminuarea 
violenţei etc.

La 
momentul 
iniţial

-modificările 
comportamentale
-opinia referitoare la 
modalitatea de lucru, la 
rolul religiei în diminuarea 
violenţei etc.

Elevii din 
clasele cu 
care s-a lucrat 
suplimentar.

La sfârşitul 
perioadei de 
lucru
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La sfârşitul cercetării-acțiunii, elevilor din clasele implicate li s-a mai ad-
ministrat un chestionar care păstrează o parte din întrebările primului, la care 
s-au mai adăugat câteva, pentru a afla opinia acestora referitoare la activitățile 
desfăşurate.

Vom desprinde următoarea concluzie: 
- modificările în plan comportamental analizate în raport cu eseurile ela-

borate de ei 
- şi cu  listele de control ale profesorilor.

Tabelul 2

Nr. 
crt.

Întrebări 
chestionar

Inţial Final

niciodată 1-2 ori peste 
2 ori

niciodată 1-2 ori peste 
2 ori

1. Un elev te-a 
îmbrâncit sau te-a 
împins în mod 
intenţionat

2. Ai fost lovit de un 
elev care dorea 
să-ţi facă rău

3. Elevii ţi-au umblat 
prin lucruri şi ţi-
au furat obiecte 
personale

4. Ai fost ameninţat 
de alţi elevi.

5. Ai fost înjurat de 
vreun elev

Total

Curba de distribuție a frecvenței procentelor cumulate pentru actele violen-
te la momentul inițial şi la cel final.
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Diagrama III
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Întrebarea 1. Alte forme de violență văzute în clasa lor.
Diagrama de comparație a procentelor formelor de violență observate în 

cele două momente ale cercetării.
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la diminuarea violenței înşcoală la momentul inițial şi la cel final.
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Întrebarea 3. Care dintre activitățile realizate împreună cu profesorul 
de religie le-a plăcut cel mai mult (teatrul religios, excursia la mănăstire sau 
drumeția în pădure).

Întrebarea 4. Exprimă-ți părerea despre efectele activităților pe care le-au 
realizat asupra relațiilor cu colegii din clasă.

Întrebarea 5. Prezintă o analiză comparativă pe aspecte privind necesitatea 
colaborării dintre şcoală şi Biserică.

Întrebarea 6. Prezintă trei exemple de activități care pot fi realizate pentru 
diminuarea violenței.

Eseuri: “Toți colegii din clasă îmi sunt prieteni?”, “Cum (să) mă comport 
față de colegii mei?”.

Aspecte:
1. La o analiză a curriculumului oficial la nivel de finalități şi conținuturi, 

disciplinele de învățământ au un puternic caracter informativ, fiind unanim 
recunoscută şi criticată la diferite niveluri.

2. Religia promovează iubirea, blândețea, bunătatea, respectul pentru 
aproapele.

3. Finalitățile religiei – formarea de atitudini şi comportamente. Competențe 
generale la clasa a V-a.

4. Curriculumul de religie oferă multiple posibilități în vederea diminuării 
violenței: violența fizică, violența emoțională, violența socială, violența sexuală, 
violența economică.

 Tabelul 3
Conţinultul învăţăturii

Dragostea faţă de 
aproapele – pilda 
samarineanului 
milostiv

- Dialog privind formele de violenţă la care poate fi supus 
un om: de la violenţă fizică la indiferenţă
- Relatarea unor întâmplări prezentate de mass-media 
privind consecinţele intoleranţei etnice, religioase

5. Rugăciunea, meditația la cele sfinte, lectura biblică.
Organizarea de acțiuni religioase de către factorii direct responsabili de 

educația religioasă a elevilor – profesorul de religie, preotul, familia – poate 
duce la modificări comportamentale în sensul reducerii violenței. Parteneriatul 
şcoală–familie–Biserică poate contribui la modificarea conduitei elevilor, cu 
efecte pe termen lung12. 

12 Olivia Andrei, Religia şi preocupările pentru reducerea violenței în şcoalăI, în vol. 
Monica Opriş, Demersuri investigative în educația religioasă,  Ed. Reîntregirea, Alba Iu-
lia, 2010, p. 109-122. 
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Mijloacele media sunt principalele surse de prezentare a cazurilor surprin-
se. Este cunoscut faptul că între fenomenul violenței în familie şi în şcoală exis-
tă o relație de determinare, pornind tocmai de la definiția violenței ca formă a 
agesivității, care are la bază o serie de emoții negative şi care poate fi învățată şi 
perpetuată prin anumite modele sociale.

Una dintre principalele cauze ale fenomenului violenței în şcoală este de-
gradarea şi discreditarea pe zi ce trece a meseriei didactice şi a rolului şcolii în 
formarea personalității. 

CONCLUZII
Activitatea educativă trebuie să existe într-o acţiune permanentă unitară 

asupra formării personalităţii elevului, care este beneficiarul direct al acestui 
demers.

Eforturile de promovare a reuşitei adaptării elevului în şcoala au dus la atra-
gerea familiei în interiorul şcolii, pentru cunoaşterea elevilor, a activităţii, a 
nevoilor şi dificultăţilor cu care se confruntă aceştia. 
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Izvoarele cunoaşterii lui Dumnezeu

Dr. nicolae FuşteI, 
cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie al AŞM

Creştinismul este religie revelată, adică toate câte le ştim despre Dumnezeu 
au fost descoperite de El Însuşi.

Creat după «chipul» lui Dumnezeu, omul avea menirea să ajungă «asemenea» 
Lui prin virtute şi har. În acest drum al perfecţiunii, Dumnezeu care l-a creat pe 
om din iubire, El fiind iubirea însăşi (In. 4, 8), l-a călăuzit îndeaproape, descope-
rindu-i voia Sa şi tot ceea ce omului îi era necesar să cunoască despre El.

Descoperirea s-a făcut treptat, pe două căi: naturală şi supranaturală.

Revelaţia naturală
Cale naturală se mai numeşte şi Descoperirea pe calea firii, sau Revelaţia 

naturală.
Contemplând frumuseţea şi ordinea din univers, omul a dedus existenţa 

unui Creator Atotputernic şi Înţelept, purtătorul de grijă a tot ceea ce exis-
tă. «Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria» 
(Ps.18, 1). «Cele nevăzute ale lui Dumnezeu de la zidirea lumii, din făpturi soco-
tindu-se se văd şi veşnică puterea Lui şi Dumnezeirea, ca să fie ei fără de răspuns» 
(Rom. 1, 20).

Natura, universul ne vorbesc despre existenţa lui Dumnezeu şi despre unele 
însuşiri ale Lui. Raţiunea omenească ne spune că lumea trebuie să aibă un Zi-
ditor, pentru că nu poate fi pricină fără Pricinuitor.

Fiind înzestrat cu raţiune, omul din cele mai vechi timpuri încearcă să-şi 
explice realităţile cotidiene, dar setea lui de cunoaştere l-a adus la căutarea 
explicaţiilor atât a fenomenelor întâlnite în viaţa de zi cu zi, cât şi a lumii în 
întregimea ei. În această încercare, omul ajunge la descoperirea unor argu-
mente raţionale care vorbesc despre existenţa lui Dumnezeu. Aceste argu-
mete sunt raţionale, deoarece ele reprezintă un rezultat al raţiunii umane, ele 
demonstrează că Dumnezeu nu este o ficţiune, ci există real. Deşi omenirea 
a cunoscut câteva mii de astfel de argumente, în epoca modernă numărul 
lor a fost redus. Astăzi sunt, de regulă, împărţite în câteva categori şi primul 
argument dintre acestea este:

I. Argumentul cosmologic. Denumirea argumentului provine de la greces-
cul cosmos, cuvânt despre univers. Încă în Antichitate, Aristotel (322 î.Hr.), spu-
nea: «Dumnezeu care nu poate fi văzut de nimeni se vădeşte în lucrurile Sale». 
Astfel, filosoful grec, fără să cunoască Sfânta Scriptură, datorită Revelaţiei natu-
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rale, constată ceea ce afirmă şi Ps.18,1: «Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu şi 
facerea mâinilor lui o vesteşte tăria» sau «Cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd 
de la facerea lumii, înţelegându-se din făptură» (Rom. 1, 20).

Argumentul cosmologic se manifestă sub patru forme:
1) argumentul cauzalităţii;
2) argumentul mişcării;
3) argumentul entropologic;
4) argumentul contingenţei.
1. Argumentul cauzalităţii. Cercetând lumea înconjurătoare, omul obser-

vă că toate lucrurile sunt condiţionate de anumite cauze: casa există pentru 
ca a fost un arhitect care a elaborat proiectul, constructorii au ridicat-o din 
cărămida extrasă din carieră ş.a. Aşadar, «argumentul cosmologic» este bazat 
pe raţionamentul logic că orice lucrare presupune un lucrător şi orice creaţie 
dovedeşte existenţa unui creator. Cu alte cuvinte, lumea cu toate vieţuitoarele ei 
nu a apărut de la sine; trebuiea să existe undeva Cineva care s-o producă. Şi pe 
acest Cineva, care este Cauza tuturor cauzelor şi efectelor, noi, oamenii credin-
cioşi, Îl numim Dumnezeu.

2. Argumentul mişcării. Principiul mişcării a fost propagat şi de Toma de 
Aquino. Acest argument se bazează pe următoarele raţionamente: se ştie că 
materia în sine este inertă. Din fizică cunoaştem că un corp material nu se poa-
te mişca de la sine, dacă este în stare de repaus, şi nici nu se poate opri de sine 
stătător din mişcare1.

Odată ce universul se mişcă, înseamnă că există un Mişcător care l-a pus 
în mişcare şi care, la rândul său, nu este mişcat de altcineva. Acel care a pus în 
mişcare universul este numit de oamenii religioşi Dumnezeu.

3. Argumentul entropologic. Ştiinţa afirmă cu valoare de certitudine că alături 
de legea conservării materiei (energiei), în univers mai acţionează o lege care se 
numeşte legea entropiei, legea degradării energiei. Legea entropiei, fără să con-
trazică legea conservării energiei, arată că la orice transformare de energie se 
produce un coeficient de energie calorică care nu se transformă în noua energie 
şi nici nu se poate retransforma în vechea energie. Astfel, în univers se degajă 
treptat un singur fel de energie – aceea a căldurii, care cu timpul va ajunge sin-
gura formă de energie în univers, caz în care nu va mai fi posibilă transmiterea 
de căldură de la un corp la altul, astfel universul va ajunge la un echilibru termic, 
la o «pace eternă”. Odată cu încetarea transformărilor de energie, va înceta viaţa 
organică, iar corpurile cereşti se vor afla într-o completă imobilitate, sau se va 
produce ceea ce numesc savanţii «moartea termică» a universului.

Şi dacă procesul de transformare a energiei are sfârşit, înseamnă că a exis-
1 Prima lege a lui Newton, sau  legea  inerţiei.
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tat un moment când energia transformabilă a atins apogeul, dar aceasta mai 
înseamnă şi un moment de început al acestor transformări. Este firesc să ne 
punem întrebarea: Cine generează această energie?

Dacă natura nici nu pierde, nici nu câştigă energia, însemnă că izvorul ei 
trebuie căutat în afara universului. Acest izvor este numit de oamenii religioşi 
Dumnezeu.

4. Argumentul contingenţei. Experienţa cotidiană ne arată că toate lucrurile 
din lume, deci şi lumea în întregime, sunt ne-necesare sau contingente. Dacă 
toate lucrurile din lume, inclusiv universul, sunt contingente, trebuie să existe 
o fiinţă situată deasupra lumii, pentru care lumea este necesară şi are un rost, 
şi Această fiinţă absolută, care este în acelaşi timp şi raţiunea suficientă a lumii, 
dar şi o raţiune autosuficientă, este numită de noi Dumnezeu.

II. Argumentul teleologic. Denumirea acestui argument provine de la gre-
cescul τελοσ, care înseamnă scop, ţintă, ţel, şi logos – cuvânt, adică cuvânt des-
pre scopuri. Observând lumea înconjurătoare, omul observă peste tot structuri 
raţionale, astfel că universul întreg pare că face parte dintr-un plan universal. 
Dacă există un plan unificator al lumii, atunci trebuie să existe şi o minte atot-
cuprinzătoare, care l-a născut şi care-l orientează spre împlinirea unor scopuri 
ale sale. Cu alte cuvinte, am putea spune că acest argument pleacă în dovedirea 
existenţei lui Dumnezeu de la ordinea, armonia şi finalitatea ce există în lume. 
Argumentul teleologic este numit şi argument biblic, deoarece Sfânta Scriptură 
deseori ne vorbeşte despre finalitatea, frumuseţea universului: «Cerurile spun 
slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria»(Ps. 18, 1), sau în alt 
loc: «Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut» 
(Ps. 103, 25).

III. Argumentul psihologic. În această categorie sunt incluse următoarele 
argumente:

1) argumentul istoric;
2) argumentul moral.
1. Argumentul istoric deduce existenţa lui Dumnezeu din universalitatea 

ideii de Dumnezeu, idee prezentă la toate popoarele şi în toate timpurile. Daca 
ideea de Dumnezeu există pretutindeni şi a existat totdeauna, este imposibil să 
nu-i corespundă o fiinţă existentă în realitate. Deoarece ideea de existenţă a lui 
Dumnezeu este atestată la toate popoarele, acest argument s-a numit consensus 
gentium, adică consensul tuturor popoarelor. 

2. Argumentul moral. Este incontestabil faptul ca alături de viaţa biologică a 
oamenilor – indiferent de timpul, locul şi societatea în care ei trăiesc – se con-
stată şi o viaţă morală a lor, în sensul ca în orice timp, loc şi societate oamenii 
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în general îşi trăiesc viaţa respectând şi conformându-se anumitor principii, 
norme sau legi morale, obiceiuri, datini s.a., care se reflectă în propria lor con-
ştiinţă, astfel încât ei întotdeauna fac deosebire dintre bine şi rău, drept şi ne-
drept, permis şi interzis, având permanent convingerea că binele trebuie făcut, 
iar răul trebuie evitat.

Dar se pune întrebarea: Care este izvorul sau de unde vine această lege în 
inima sau conştiinţa omului, cine este legiuitorul? Sunt câteva puncte de vedere 
care încearcă să explice existenţa legii morale: teoria provenienţei biologice; cea 
autonomă; cea şocială şi cea religioasă.

a) Teoria biologică spune că legea morală este rezultatul tendinţei omului 
spre autoconservare şi spre plăcere. Dacă această părere ar fi corectă, atunci 
ea ar putea explica şi comportamentul animalelor, care fac numai ceea ce este 
necesar şi plăcut, pentru a continua specia şi a-şi păstra viaţa. Dar demnitatea 
omului, perfecţiunea şi superioritatea lui constau tocmai în aceea că el poate 
să-şi stăpânească instinctele animalice, să-şi înfrângă sentimentul egoismului. 
Adesea omul, în numele datoriei, în numele responsabilităţii pe care şi-o asu-
mă, se lasă de plăceri, îşi pune în pericol viaţa sau şi-o jertfeşte.

b) Teoria autonomă aparţine lui Kant. El presupune ca omul, fiind o fiinţă 
cu raţiune şi libertate, îşi declară singur legea morală. Daca îl înţelegem corect 
pe Kant, atunci afirmaţia lui e pur şi simplu naivă. Nu este secret că deseori 
conştiinţa începe să vorbească în noi atunci când am dori ca ea să tacă. Glasul 
conştiinţei îl aud până şi cei mai înrăiţi răufăcători. În afară de aceasta, legea 
morală deseori este cu mult mai cuprinzătoare decât regulile de care omul ar 
dori să se conducă în viaţa cotidiană. 

c) Teoria provenienţei sociale a legii morale decurge din presupunerea că 
conştiinţa este rodul vieţii sociale a oamenilor, evoluţia este dictată de intere-
sele grupurilor şi păturilor sociale şi se modifică odată cu schimbările produse 
în societate. Izvorul legii morale este societatea însăşi, care stabileşte normele 
morale pentru binele întregii societăţi. Această teorie nu aduce nimic nou, căci 
reprezintă doar o sinteză a celor două despre care am vorbit mai devreme. Şi 
acest moment determina slăbiciunea ei.

Din punctul de vedere al credinciosului, izvorul legii morale este Dumnezeu, 
Cel care L-a făcut pe om după chipul Său şi L-a înzestrat cu capacitatea de a 
cunoaşte binele, adevărul, sfinţenia. Provenienţa supranaturală a legii morale în 
om, la fel ca şi a raţiunii, voinţei, posibilităţii de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, deci 
a existenţei sufletului omenesc este demonstrată prin experienţa vieţii religioase. 

Am examinat până acum unele argumente raţionale, care vin întru susţine-
rea ideii de existenţă a lui Dumnezeu. După cum am văzut, prin revelaţia na-
turală ajungem la concluzia că lumea are un Constructor înzestrat cu raţiune, 
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cu simţul frumosului şi al dragostei, cu gust ş.a. Dar cunoştinţe mai profunde 
vom obţine doar atunci când Creatorul ni se va descoperi singur, cu atât mai 
mult cu cât există lucruri la care nu am fi ajuns niciodată doar cu mintea noas-
tră. Dumnezeu ne vine în ajutor şi ni se descoperă într-un mod suprafiresc, 
supranatural. Astfel vine alt izvor pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, şi anume 
Revelaţia supranaturală.

Pe cale supranaturală, prin aleşii Săi, Dumnezeu S-a descoperit în Vechiul 
Testament prin profeţi, apoi în Noul Testament prin Însuşi Fiul Său, Domnul 
nostru Iisus Hristos. Pentru că “după ce, odinioară, în multe feluri şi multe chi-
puri a vorbit Dumnezeu părinţilor noştri prin proroci, în zilele de pe urmă ne-a 
grăit nouă prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor a toate, Cel prin care a făcut 
cerurile” (Evr. 1, 1-2).

Aşadar, Revelaţia supranaturală cuprinde cunoştinţele despre Dumnezeu im-
posibil de aflat în revelaţia naturală. Spre exemplu, despre Sf. Treime nu putem şti, 
dacă nu o spune Dumnezeu Însuşi, sau despre Iisus Hristos că este Om şi Dum-
nezeu, precum şi despre alte fenomene suprareale care nu au analogie în lumea 
înconjurătoare. Revelaţia supranaturală este foarte veche şi a fost oferită primilor 
oameni încă în rai, continuând până la venirea pe Pământ a Mântuitorului.

Istoria Revelaţiei supranaturale poate fi împărţită în trei etape:
1. De la facerea lumii până la darea Legii Vechiului Testament. De la facerea 

primilor oameni până la căderea în păcat, în rai descoperirea decurgea potri-
vit stării omului. Aici omul se bucura de o Revelaţie directă a lui Dumnezeu, 
Care-i vorbea personal. Dumnezeu îl povăţuia şi orienta nemijlocit, îl învăţa 
despre Sine, despre legătura Sa cu omul şi rostul acestuia în lume, despre grija 
Lui faţă de om.

2. Etapa a doua a Revelaţiei începe odată cu darea Legii Vechiului Testa-
ment, cuprinde aproape 14 veacuri, călăuzite de Legea lui Moise şi de proroci, 
şi se încheie cu venirea Mântuitorului. Această parte a Revelaţiei nu este împli-
nită, ci pregătitoare pentru Descoperirea cea deplină, de aceea Sf. Apostol Pavel 
o numeşte “călăuză către Hristos” (Gal. 3, 24).

Vechiul Testament nu-L descoperă în întregime pe Dumnezeu, ci în parte, 
pe măsura priceperii celor către care a fost dat. El însă are un loc aparte în 
iconomia mântuirii, deoarece conduce către Descoperirea cea deplină. Vechiul 
Testament este un “pedagog către Hristos” (Gal. 3, 24), iar Hristos este “plinirea 
Legii şi a profeţilor” (Mt. 5, 17).

3. Etapa a treia a Revelaţiei începe odată cu venirea Mântuitorului şi se în-
cheie cu ultima scriere a Noului Testament. Anume această parte călăuzeşte 
omenirea pe parcursul a aproape 20 de veacuri.

Revelaţia Supranaturală se păstrează în  Sfânta Tradiţie, parte integrantă a 
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cărei este Sfânta Scriptură. Prin cuvântul „tradiţie” înţelegem „ansamblul de 
valori, concepţii, credinţe, obiceiuri istoriceşte constituite în cadrul unor grupări 
sociale (popoare, naţiuni, clase ş. a.) şi transmise din generaţie în generaţie”. Nu 
există familie, colectivitate, instituţie sau aşezământ care să nu aibă nevoie de 
tradiţie şi care să nu şi-o creeze. Acelaşi lucru se produce cu orice comunitate 
religioasă, mai ales dacă se statorniceşte pe parcursul unor perioade. 

Aparţinând vieţii religioase, tradiţia s-a născut odată cu creştinismul şi dăi-
nuie ca „viaţă a Duhului în Biserică” sau ca „memorie vie a Bisericii”. La baza 
acestei realităţi stă faptul că Revelaţia divină s-a transmis mai întâi prin viu grai. 
Mântuitorul nu a scris, ci a propovăduit Evanghelia Împărăţiei. Nici Sfinţilor 
Apostoli nu le-a poruncit Domnul să scrie, ci să propovăduiască Evanghelia 
şi în această formă să atragă la noua credinţă pe cei ce doreau să o primească 
(Matei 28, 19-20).

Faptul că Revelaţia Supranaturală o primim toţi egal şi unitar prin cuvânt 
rostit sau prin cuvânt scris este arătat de înşişi Apostolii care au scris Biblia. 
Astfel, Sfântul Apostol Pavel scria uneia din Biserici: ,,Deci, fraţilor, staţi bine şi 
ţineţi tradiţiile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră” 
(II Tesalon. 2, 15).

Am putea da şi o definiţie a Sfintei Tradiţii: ceea ce Biserica pretutindeni 
şi întotdeauna a considerat a fi adevăr de credinţă. Sfânta Tradiţie Apostolică, 
provenind de la martorii Cuvântului întrupat, având plinătatea puterii şi lu-
crării Duhului în Biserică, s-a bucurat de o autoritate desăvârşită, Apostolii 
înşişi străduindu-se să aibă garanţia transmiterii şi păstrării ei autentice şi 
nepătate.

Au apărut însă de-a lungul veacurilor greşeli, abateri de la adevărata Tra-
diţie Apostolică. Au apărut suprapuneri de „tradiţii omeneşti”, ambiţii deşarte, 
orgoliu, vanitate, schisme şi erezii dintre cele mai periculoase în alterarea ade-
vărului despre credinţă. Ca păstrătoare a Sfintei Tradiţii Apostolice, Biserica s-a 
văzut nevoită să intervină şi să fixeze definiţii dogmatice în sinoade ecumenice, 
care apoi ele însele să devină documente scrise ale Sfintei Tradiţii.

Conţinutul scris şi limitat al Sfintei Tradiţii cuprinde: (1) Simbolul de cre-
dinţă, (2) hotărârile sinoadelor ecumenice şi locale recunoscute de Biserică, 
(3) canoanele unor Sfinţi Părinţi, cuprinse împreună cu hotărârile sinoadelor 
în colecţii de genul Pidalionului, care e codul canonic al Bisericii Ortodoxe, 
(4) scrierile Sfinţilor Părinţi în consens cu Biserica, (5) Sfânta Liturghie, (6) 
Sfintele Taine şi ierurgiile săvârşite după rânduiala Bisericii, precum şi (7) re-
gulile monahale observate de Biserică. Desigur, cel mai important document 
scris al Sfintei Tradiţii este Sfânta Scriptură. În acelaşi timp, dat fiind faptul că 
Sfânta Scriptură reprezintă cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt, 
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ea verifică atât documentele Sfintei Tradiţii, cât şi însăşi transmiterea Sfintei 
Tradiţii pe cale orală. 

Evoluţia Sfintei Tradiţii cunoaşte o amplificare armonioasă prin diversele 
forme de tradiţii de cult sau organizatorice, duhovniceşti, potrivit evlaviei cre-
dincioşilor în timp şi spaţiu diferit. Aceasta este tradiţia bisericească, care nu 
contrazice Sf. Tradiţie, ci o dezvoltă prin ea însăşi. Pe lângă aceasta, s-a format 
şi o mulţime de obiceiuri devenite tradiţii locale, legate mai ales de cultul şi sluj-
ba morţilor, de nuntă sau botez, precum şi o mulţime de sărbători netipiconale. 
Dacă unele dintre aceste obiceiuri devenite tradiţii pot fi acceptate sau cel puţin 
tolerate, sunt însă altele care constituie o adevărată sminteală, fiind impregnate 
cu tot felul de exagerări şi superstiţii exprimate prin diverse forme bigote. Aces-
tea sunt recunoscute ca fiind nocive şi trebuie îndepărtate.

Sfânta Scriptură ca parte integrantă a Sfintei Tradiţii

Este uimitor să aflăm că, într-o vreme când atât de mulţi oameni par a se 
fi lepădat de credinţa în Unul Dumnezeu, o carte precum Sfânta Scriptură a 
fost tradusă în câteva mii de limbi şi tipărită în milioane de exemplare; evreii şi 
creştinii, oameni de felurite credinţe o căută, o cunosc, o păstrează. 

Astăzi vedem bine că Sfânta Scriptură este documentul scris aflat la baza 
creştinismului, care contribuie în mod esenţial la schimbarea lumii, de doua 
milenii încoace. 

În toate formele şi variantele ei, Biblia a exercitat o influenţă hotărâtoare 
asupra tuturor celor ce au trăit în lumina ei, dar mai cu seama asupra oameni-
lor credincioşi de pretutindeni, care s-au apropiat de ea cu luare aminte şi cu 
evlavie. În rândurile ce urmează ne vom opri asupra unui univers cu o istorie pe 
cât de fascinantă, pe atât de bogată în tâlcuri duhovniceşti. Este vorba despre is-
toria drumului parcurs de textul Sfintei Scripturi, de când a fost scris şi până în 
zilele noastre. Dar înainte de aceasta, este cu siguranţă util să ştim la ce anume 
ne referim atunci când vorbim despre Biblie sau despre Sfânta Scriptură.

Ce este Sfânta Scriptură sau Biblia? Sfânta Scriptură sau Biblia (de la gre-
cescul βιβλιον  – carte) este o colecţie de cărţi insuflată de Duhul Sfânt şi scrisă 
într-un răstimp de aproape 1500 de ani, începând cu Moise (cca 1400 î.Hr.) 
până la Apocalipsă (cca 100 d.Hr.).

Sfânta Scriptură, la rândul său, este împărţită în două părţi:
1. Vechiul Testament
2. Noul Testament.
De unde vine denumirea de “testament”? Legea lui Moise reprezintă le-

gământul dintre Dumnezeu şi poporul iudeu (Exod 24, 7), de aceea a şi fost 
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denumită “berit”, cuvânt care în ebraică înseamnă alianţă, legătură, învoială, 
pact. Cu timpul, această denumire i s-a dat întregii colecţii de Cărţi Sfinte care 
se adăugaseră Legii lui Moise.

Colecţia fiind tradusă în limba greacă (în 270 î.Hr.), termenul “berit “ a fost 
redat prin διαθηκη [diatiki], care înseamnă dispoziţie de pe urmă, legământ, 
testament. Cu denumirea de διαθηκη era cunoscut, pe vremea Mântuitorului, 
Vechiul Testament. Apărând cea de-a doua colecţie de cărţi sfinte, pentru a se 
deosebi de prima, a fost denumită Βιβλια νεας  (Cărţile Noului Testament) sau 
Καινη διαθηκη (Noul Testament). Traducându-se Sfânta Scriptură în limba la-
tină, termenul grecesc διαθηκη a fost redat prin cel de testamentum. 

După ce am luat cunoştinţă de originea cuvântului testament, să continuăm 
examinarea Bibliei din punct de vedere compoziţional. 

Prima parte a Bibliei se numeşte Vechiul Testament. Cărţile Vechiului Tes-
tament au fost scrise în răstimp de peste o mie de ani (1400-400 î.Hr.).

Vechiul Testament conţine 39 de cărţi numite canonice:
1. Facerea.
2. Ieşirea
3. Leviticul
4. Numerii
5. Deuteronomul
6. Cartea lui Iosua Navi
7. Cartea Judecătorilor
8. Cartea Rut
9. Cartea îtâia a Regilor 
10. Cartea a doua a Regilor 
11. Cartea a treia a Regilor
12. Cartea a patra a Regilor
13. Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor)
14. Cartea a doua a Paralipomena (a doua a Cronicilor)
15. Cartea întâia a lui Ezdra
16. Cartea lui Neimia (a doua Ezdra)
17. Cartea Esterei
18. Cartea lui Iov
19. Psalmii
20. Pildele lui Solomon
21. Ecclesiastul
22. Cântarea Cântărilor
23. Isaia
24. Ieremia
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25. Plângerile lui Ieremia
26. Iezechiel
27. Daniel
28. Osea
29. Amos
30. Miheia
31. Ioil
32. Avdie
33. Iona
34. Naum
35. Avacum
36. Sofonie
37. Agheu
38. Zaharia
39. Maleahi.
În afară de cele 39 de cărţi canonice ale Vechiului Testament, mai sunt şi 

alte cărţi pe care Biserica, socotindu-le folositoare, le-a recomandat spre citire 
catehumenilor. De aceea ele au fost păstrate în Sf. Scriptură, după cărţile cano-
nice. Acestea sunt:

1. Cartea lui Tobit
2. Cartea Iuditei
3. Cartea Baruh
4. Epistola lui Eremia
5. Cântarea celor trei tineri
6. Cartea a treia a lui Ezdra
7. Cartea înţelepciunii lui Solomon
8. Cartea Înţelepciunii lui Isus fiul lui Sirah (Eclesiastul)
9. Istoria Susanei
10. Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel
11. Cartea întâia a Macabeilor
12. Cartea a doua a Macabeilor
13. Cartea a treia a Macabeilor
14. Rugăciunea regelui Manase.
A doua parte a Sfintei Scripturi poartă denumirea de Noul Testament. Noul 

Testament cuprinde un număr de 27 de cărţi, şi anume:
1. Evanghelia după Matei;
2. Evanghelia după Marcu;
3. Evanghelia după Luca;
4. Evanghelia după Ioan;
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5. Faptele Apostolilor;
6. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel;
7. Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel;
8. Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel;
9. Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel;
10. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel;
11. Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel;
12. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel;
13. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel;
14. Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel;
15. Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel;
16. Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel;
17. Epsitola către Tit a Sfântului Apostol Pavel;
18. Epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel;
19. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel;
20. Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob;
21. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru;
22. A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru;
23. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan;
24. A doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan;
25. A treia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan;
26. Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda;
27. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.

Canonicitatea şi Canonul Sfintei Scripturi. Adjectivul canonic derivă de la 
substantivul grecesc κανων care însemna la început trestia sau băţul cu care se 
măsura o lungime, însă cu timpul a desemnat toate unităţile de măsură. Cuvân-
tul canon a fost folosit de greci pentru a desemna o regulă învestită cu autorita-
te. Apostolul Pavel foloseşte cuvântul cu acest sens în Galateni 6, 16. Începând 
cu sec. al II-lea, s-a făcut mereu apel la dreptarul învăţăturilor creştine, folosind 
expresii precum canonul Bisericii, canonul adevărului sau canonul credinţei 
(vezi Brooke Foss Westcott, History of the Canon, 7th ed., p. 514.). 

Prin canonicitatea cărţilor cuprinse în Biblie trebuie să înţelegem obligati-
vitatea lor călăuzitoare pentru credinţă şi viaţa morală. Adevărurile de credinţă 
cuprinse în ele sunt norme, porunci de viaţă pentru fiecare creştin.

Prin Canonul Sfintei Scripturi mai înţelegem şi lista cărţilor acceptată de 
Biserică, ca fiind scrise sub inspiraţia Sfântului Duh şi cuprinzând revelaţia 
dumnezeiască. Introducerea şi menţinerea acestor cărţi în canon, precum şi 
numărul lor au fost stabilite de Tradiţie. 
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Cuvântul canon a fost folosit pentru prima dată de către Origen (185-254 
d.Hr.), pentru a desemna colecţia de cărţi ale Bibliei ca regulă a credinţei şi 
practicii. El spunea că “nimeni nu ar trebui să folosească argumente doctrinare 
din cărţile care nu au fost incluse în Scripturile canonizate” (Commentary on 
Matt., sec. 28). Apoi şi Sf. Atanasie (293-373 d.Hr.) a numit întreaga colecţie de 
cărţi aprobate de Biserică drept canon şi acesta este sensul cu care cuvântul şi-a 
găsit intrare în limbajul bisericesc.

Canonul Vechiului Testament s-a format definitiv la sfârşitul sec. I d.Hr. 
în cadrul sinagogii iudaice, de unde a fost preluat de Biserica Creştină. Bi-
serica primară a ales canonul alexandrin sau Septuaghinta, iar Canonul No-
ului Testament s-a format şi el în primele secole ale creştinismului. Încă pe 
la anul 150, Biserica fixase un canon al scrierilor Sfinte, însă abia în sec. al 
IV-lea se limpezeşte definitiv problema extensiunii Canonului Noului Testa-
ment. Câteva sinoade particulare din Răsărit şi din Apus, care întrunesc cele 
mai reprezentative figuri ale Bisericii creştine, stabilesc atitudinea oficială a 
Bisericii.

Pentru rezolvarea problemei Canonului Noului Testament, în anul 364 s-a 
ţinut Sinodul local de la Laodicea. În canonul 39 se stabileşte ca la serviciul 
divin să se citească doar din cărţile canonice, iar în canonul 60 se dădea o listă 
cu 27 de cărţi, identică cu lista canonului de astăzi.

De mare importanţă pentru stabilirea Canonului Noului Testament sunt 
hotărârile Sinodului de la Roma, din anul 382, de pe vremea episcopului Dama-
sus. La îndemnul Fericitului Augustin şi sub influenţa lui, în Sinoadele africane 
de la Hippo (393), toate cele 27 de cărţi ale Noului Testament sunt declarate 
canonice. Aceste hotărâri, alături de cele de la Laodicea, sunt consfinţite pentru 
întreaga Biserică de Sinodul Trulan (692) şi Sinodul al 7-lea ecumenic (787).

Din sec. al V-lea încoace problema Canonului Noului Testament nu s-a mai 
pus nici în Răsărit, nici în Apus, deşi unii au mai încercat să repună în discuţie 
autenticitatea unei sau altei cărţi. 

Inspiraţia divină a Scripturii. Prin inspiraţie sau insuflarea Duhului Sfânt 
se înţelege înrâurirea specială a lui Dumnezeu asupra unui autor sfânt, prin 
care îi luminează mintea pentru a cunoaşte şi a înţelege cele descoperite, îl în-
deamnă să scrie şi îl fereşte de greşeli în decursul scrisului.

Autorul primordial al Sfintei Scripturi este Duhul Sfânt, iar agiograful este 
colaboratorul Său. Prin actul inspiraţiei nu se anihilează personalitatea scriito-
rului; ci cugetul acestuia este ridicat la o stare superioară şi colaborează con-
ştient şi liber cu Duhul lui Dumnezeu. Agiografii nu aveau nimic comun cu 
oraculii antici, care pronunţau prorocirile lor inconştient, neînţelegând uneori 
ce vorbesc. Scriitorii Bibliei au fost oameni, fiecare avea caracterul său, talentul 
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şi pregătirea personală, ceea ce-i distinge unul de altul. Cărţile Sfintei Scripturi 
se disting deci şi prin originalitatea agiografilor.

Încrederea noastră în inspiraţia divină a Sfintei Scripturi se bazează pe însăşi 
Sfânta Scriptură, inspirată de Duhul Sfânt, prin cuvintele Mântuitorului. Trimi-
ţându-şi Apostolii la propovăduire, El îi previne că vor întâmpina dificultăţi, îi 
îndeamnă să-şi ducă până la capăt misiunea, asigurându-i că vor fi asistaţi de 
Duhul Sfânt în lucrarea lor. “Când vă vor da pe voi în mâinile (împăraţilor şi ale 
dregătorilor), să nu vă îngrijiţi cum şi ce veţi grăi, căci se va da vouă în ceasul ace-
la ce să vorbiţi. Pentru că nu voi sunteţi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru, 
care grăieşte prin voi” (Mt. 10, 19-20; Mc. 13, 11; Lc. 12, 11 etc.). “Puneţi, deci, 
în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde, căci Eu vă voi 
da gură şi înţelepciune căreia nu-i vor putea sta împotrivă nici să-i răspundă toţi 
potrivnicii voştri” (Lc. 21, 14-15).

Deosebit de sugestive sunt cuvintele rostite de Mântuitor înainte de urcarea 
la ceruri: “Iar când va veni Mângâitorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, 
Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, Acela vă va mărturisi despre Mine” 
(In. 15, 26).

Despre inspiraţie dau mărturie Sfinţii Apostoli. Astfel, Sf. Apostol Petru 
afirmă că profeţii au fost inspiraţi de Dumnezeu. În virtutea acestui fapt, ei au 
prezis atât suferinţele, cât şi mărirea lui Mesia. Acelaşi Duh i-a insuflat apoi pe 
Apostoli în predica Evangheliei (I Pt. 1, 10-13). Sfânta Scriptură este greu de 
interpretat, tocmai pentru că este opera Duhului Sfânt. “Mai înainte de toate, 
spune Sfântul Apostol Petru, trebuie să ştiţi că nicio proorocire din Scriptură nu 
se tălmăceşte după cum îl taie pe fiecare capul, pentru că niciodată prorocia nu 
s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit purtaţi 
fiind de Duhul Sfânt” (2 Pt. 1, 20-21).

Despre inspiraţia Sfintei Scripturi ne mărturisesc şi Sfinţii Părinţi, şi scrii-
tori ai Bisericii. Clement Romanul spune: “Scripturile sunt adevărate oracole ale 
Duhului” (I Corinteni, 45). Sfântul Irineu menționează: “Scripturile sunt adevă-
rate pentru că cuprind graiul Cuvântului lui Dumnezeu şi al Duhului Sfânt”. Cle-
ment Alexandrinul numeşte Sfintele Scripturi cărţi “inspirate de Dumnezeu”; 
Origen zice: “Aceasta este credinţa Bisericii, că Scriptura a fost scrisă de Duhul 
lui Dumnezeu”; Sfântul Vasile cel Mare spune: “Toată Scriptura este insuflată 
de Dumnezeu şi de folos”. La fel, Sfântul Ioan Gură de Aur susține: “Sunt unii 
oameni nebuni, care după ce au luat în mână Cărţile Sfinte zic că în unele sunt 
numai numere de ani şi nume (de oameni şi cetăţi) şi trec peste ele zicând: Sunt 
numai nume şi n-aduc nici un folos. Ce zici? Dumnezeu vorbeşte şi tu cutezi a 
zice: sunt vorbe fără de folos?”.
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Necesitatea educaţiei religioase

Pr. Dumitru toLICo,
metodist în protopopiatul Chişinău, sectorul II

Nu vom putea înţelege bine rolul educaţiei religioase în societetea contem-
porană, dacă nu vom face o mică incursiune în istoria poporului nostru în ra-
port cu educaţia religioasă a strămoşilor noştri.

Istoria poporului nostru este o mărturie vie a relaţiei strânse dintre om şi 
Dumnezeu. Biserica şi şcoala au contribuit simţitor la educaţia religioasă a po-
porului. Ele au făcut ca strămoşii noştri să fie credincioşi, corecţi, de o morali-
tate exemplară. Cu regret, în manualele de istorie sunt cuprinse mai mult doar 
date istorice, istorii ale războaielor, dar modul de trai şi valorile spirituale sunt 
foarte puţin reflectate sau chiar deloc.

Încercarea de a face educaţie religioasă în şcoli nu este o inovaţie, ci este o 
revenire la ceva „normal”, după o perioadă în care am fost privaţi de posibilita-
tea de a împărtăşi copiilor cel mai de preţ lucru – credinţa.

Astăzi se pot auzi voci care zic că ”trebuie lasat copilul să crească mare şi 
mai apoi el însuşi să aleagă”. Este cea mai ipocrită afirmaţie. Aceasta ar însemna 
că noi admitem că în sine copilui ar fi atât de rău, încât ar putea să aleagă să nu 
fie cu Dumnezeu, or noi ştim cine nu este cu Dumnezeu. 

Noi, cei care ştim că Dumnezeu există şi aşteaptă să facem ceva pentru se-
menii noştri ca să-L cunoască nu putem fi indifirenţi. Iar dacă suntem şi peda-
gogi şi ne-au fost încredinţate, în oarecare măsură, sufletele copiilor, respon-
sabilitatea creşte. Noi nu vom prezenta un raport unui om, ci vom da răspuns 
chiar în faţa lui Dumnezeu. Şi nu vom fi întrebaţi câtă matematecă, istorie sau 
geografie au ştiut copiii, ci în ce măsură am reuşit să facem tot ce stă în puteri-
le noastre pentru a-L face pe Dumnezeu cunoscut şi aproape de copii. Susțin 
aceasta pentru că unii părinţi (deseori influenţaţi de învăţători) optează pentru 
o oră în plus la o altă materie, gândind că copilul lor astfel va reuşi mai multe 
în viaţă, uitând de faptul că acesta poate pierde mult mai mult – sufletul. Un 
tânăr fără valori religioase nu va avea o orientere în viaţa aceasta, prin care să 
se regăsească pe el însuşi.

E îmbucurător faptul că totuşi mulţi părinţi optează pentru obiectul Religie 
atunci când li se oferă posibilitatea. Vreau să aduc unele argumente şi conside-
raţiuni desprinse din comentariile exprimate de semnatarii petiţiei din 2008 cu 
privire la statutul religiei în proiectul Legii Învăţământului Preuniversitar din 
România (art. 10 alin. 1)1.

1 Dorin Opriş, Monica Opriş. Religia şi educaţia de mâîne. Repere pedagogice. Cluj-
Napoca, 2013, p. 87-96.
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Simona Laczko: ”Dacă e libertate, să se dea posibilitatea ca elevii să cunoască 
credinţa şi apoi să aleagă de bunăvoie (...), dacă nu e libertate, se va lua de la ei 
şi dreptul de a cunoaşte religia, tocmai pentru a nu o putea alege în viaţa lor. Şi 
atunci democraţia de azi nu se deosebeşte cu nimic de comunismul şi manipu-
larea din vremea aceea. Dacă cunoaşterea lui Dumnezeu nu e necesară în şcoli, 
atunci filosofia lui Platon, Sofocle etc. la ce este bună?”

Mihael Mihis: ”Sunt o persoană care nu a făcut religie în şcoală. Şi am rătăcit 
în beznă, căutând răspunsuri, suferind dezamăgiri şi depresii (...). Şi mai dureros 
pentru mine a fost să constat la sora mea care făcea religia în liceu că venea cu 
diverse teme de religie să le discutăm şi, spre ruşinea mea, eu nu ştiam aproape 
nimic despre subiectele abordate (...)”.

Ana Monica Cojocărescu: ”Religia trebuie păstrată ca materie obligatorie în 
şcoală. Nici nu trebuie pusă în discuţie scoaterea ei. Păcat că atâtea mii de per-
soane se jertfeau în primele secole de creştinism, iar noi astăzi încercăm să înde-
partăm ultima fărâmă de morală care ne-ar putea fi transmisă prin prifesorii de 
religie. Şi aşa copiii noştri nu au pic de morală, nu ştiu ce sunt acelea bunul simţ 
şi bunele maniere, se doreşte astfel îndobitocirea totală a unui neam care se vrea 
a fi creştin”.

Ioan Opriş: ”De ce trebuie scoasă religia de la liceu? Se vând prea puţine 
droguri în şcoli?”

Carmen Gavriliţă: ”Doar conoaşterea lui Dumnezeu prin predarea religiei 
în şcoli mai poate scăpa această generaţie de copii şi următoarele de dezastrul 
moral. Mulţi nu mai pot fi recuperaţi, dar pentru ceilalţi trebuie de făcut ceva. 
Nu-mi mai recunosc neamul, acest popor care s-a născut creştin şi care s-a condus 
după Legea lui Dumnezeu. Cum vom putea sta în faţa lui Brâncoveanu, care şi-a 
jertfit copiii pentru noi?”

Costel Vascu: ”Nu se poate... Doamne, ne desfiinţăm ca popor acaparând 
toate patimile şi primind toate lucrurile noi care sunt nocive pentru starea de 
suflet a unui popor ortodox. Asta este, îl alungăm pe Dumnezeu de orişiunde, nu 
le mai spunem tinerilor despre Dumnezeu, nu ne punem în slujba lui Dumnezeu 
deloc... Trăim vremuri grele... acceptăm numai păcatele care ni se impun de către 
Uniunea Europeană şi multe altele (...)”.

Şi acestea sunt doar câteva opinii din cele expuse de cei 19985 de oameni 
care au semnat on-line petiţia în timp de aproape o lună de zile.

Să nu creadă cineva că Biserica ar impune valorile religioase, nu. Biserica 
doar le propune, iar fiecare om, cunoscându-le, va lua o decizie pentru sine. 
Libertatea însă nu este simpla indiferenţă spirituală, ci capacitatea omului de a 
alege valori spirituale care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a comunităţii umane. 
În acest sens, valorile oferite de educaţia religioasă sunt extrem de necesare, 



43

mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii, întrucât ele reprezintă 
pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoş-
tinţele teoretice, dobândite prin studiul celorlalte discipline. Valorile cultivate şi 
virtuţile încurajate în cadrul orelor de Religie sunt necesare sănătăţii spirituale 
a persoanei şi a comunităţii. 

Aşadar, predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite, prin 
rolul ei formativ în viaţa tinerilor, reducând efectele negative ale crizei contem-
porane de identitate şi de orientare, propunând modele viabile de bunătate şi 
sfinţenie, oferind tinerilor repere în viaţa de familie şi în societate. Educaţia 
religioasă reprezintă un factor de stabilitate şi de comuniune în societate, un 
izvor sfânt şi statornic de inspiraţie pentru a apăra şi promova identitatea spi-
rituală şi demnitatea persoanei care trăieşte azi într-o lume din ce în ce mai 
pluralistă şi mai fragmentată din punct de vedere spiritual şi social. 

Atâta timp cât învăţământul, în ansamblul său, va fi penetrat de o filosofie a 
educaţiei ce priveste doar experienţa senzitivă, faptele şi cifrele, se va cultiva o 
informaţie haotică în locul unei cunoaşteri integrale şi a unei unităţi spirituale. 
Educaţia este o acţiune care vizează întregul, armonia, ea nu dezvoltă numai 
forţele fizice ale unui om, ca să facă din el un atlet sau un sălbatic; ea nu dezvol-
tă numai forţele intelectuale, care ar face din om un computer sau, posibil, un 
monstru. Vizând un om complet, ea urmăreşte stabilirea unei armonii perfecte 
în dezvoltarea acestor forţe. Or, în acest sens, Biserica a proclamat încă de la 
început frăţia dintre toţi oamenii şi a luptat pentru emanciparea femeilor şi a 
copiilor, a creat cele dintâi condiţii ale progresului social, a întemeiat şi a susţi-
nut primele aşezăminte sociale (spitale, aziluri şi orfelinate).

La nivel mai mult sau mai puţin oficial, există cel puţin patru motive pentru 
care se consideră că este nevoie în Europa de întărirea cunoaşterii religioase în 
învăţământul public:

1) combaterea inculturii religioase; 
2) căutarea de răspunsuri la provocările aduse de pluralismul democratic, 

de pluralismul religios în primul rând; 
3) contracararea derivei relativismului provenit din prăbuşirea marilor ide-

ologii; 
4) educarea pentru viaţa în comunitate şi pentru respectul datorat celui-

lalt.2

Rolul disciplinei Religie este mult mai important decât ar părea la prima ve-
dere şi aceasta deoarece, pe lângă însuşirea principalelor învăţături de credinţă, 
reguli, tradiţii şi evenimente religioase ale Bisericii Ortodoxe, elevii dobândesc 

2 Jean-Paul Willaime (coord.). Des maîtres et des dieux. Écoles et religions en Europe, 
Belin, 2005.
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şi deprinderi, obişnuinţe spirituale, care îi înalţă, îi fac mai buni, mai respectu-
oşi, mai responsabili. Elevii vor înţelege treptat şi în mod liber că toate acestea 
sunt un rezultat al dragostei lui Dumnezeu pentru oameni şi răspunsul credin-
ciosului la chemarea divinităţii.

În continuare voi prezenta un sondaj realizat în România: Dacă şi când 
trebuie predată religia în şcoală.

Majoritatea elevilor şi părinţilor chestionaţi consideră că este bine ca religia 
să fie predată în şcoală pe toată perioada şcolarităţii (77,0% dintre elevi, 70,2% 
dintre părinţi). În proporţii mai mici, sunt luate în calcul alte variante:

- studiul religiei în perioada şcolarităţii obligatorii (clasele I–X: 12,4% din-
tre elevi, 17,3% dintre părinţi)

- în învăţământul primar (în clasele I–IV) – 6,4% dintre elevi, 5,8% dintre 
părinţi;

- mai puţin de patru ani, numai în anumiţi ani de studiu – 1,2% elevi, 1,9% 
dintre părinţi;

- deloc – 1,7% elevi, 2,7% părinţi;
- nu au răspuns: 1,4% elevi, 2,1% părinţi.
Părinţii care susţin predarea religiei în învăţământul obligatoriu sau chiar 

pe durata învăţământului preuniversitar sunt în special cei din mediul rural, 
în timp ce predarea religiei în învăţământul primar este susţinută mai mult de 
părinţii din mediul urban. În funcţie de nivelul de studii, cei care susţin preda-
rea doar în învăţământul primar au într-o proporţie mai mare studii superioare 
(10,5%, faţă de 2,9% care au absolvit şcoala generală, 3,2% care au absolvit în-
văţământ profesional, iar 4,9% – învăţământ liceal).

În ce priveşte locul religiei în curriculum, opiniile înclină spre păstrarea sta-
tutului actual – materie din trunchiul comun. Statutul de disciplină opţională 
reprezintă alegerea a 27,1% dintre elevi, 27,4% dintre diriginţi şi numai 6,1% 
dintre profesorii de religie, în timp ce abordarea interdisciplinară este adusă în 
discuţie în special de profesorii diriginţi (15,1%).

Opinii
elevi3 diriginţi

profesori de 
religie

ca disciplină obligatorie 58,7% 52,8% 88,5%
ca disciplină opţională 27,1% 27,4% 6,1%

3  Itemul din chestionarul elevilor a vizat opiniile privind predarea religiei la liceu, 
în timp ce itemul similar din chestionarele profesorilor-diriginţi şi de religie a vizat pre-
darea religiei în general.
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în cadrul altor discipline sub 
forma unor cunoştinţe de cultură 
religioasă

6,7% 15,1% 3,8%

altfel 0,3% 1,6% 0,8%
religia nu trebuie predată în şcoală 1,2% 1,4% 0,0%
nu ştiu 4,4% 0,8% 0,0%
nu au răspuns 1,5% 1,0% 0,8%

Profesorii-diriginţi din mediul rural înclină spre păstrarea actualului sta-
tut al religiei – disciplină de trunchi comun (61,9%), în timp ce profesorii din 
mediul urban acordă o mai mare atenţie şi statutului de opţional sau abordării 
interdisciplinare. De asemenea, diriginţii mai tineri şi cei cu studii la nivel de 
colegiu sunt în mai mare proporţie pentru statutul de disciplină obligatorie (a 
se vedea tabelul de mai jos).

Profesori-diriginţi: religia ca 
disciplină...

obliga-
torie

opţio-
nală

inter-
disci-
plinar

altfel nu tre-
buie 

preda-
tă

nu
ştiu

non-
răsp.

Mediu: Rural 61,9% 25,4% 11,2% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0%
Urban 49,6% 28,1% 16,5% 2,1% 1,3% 1,0% 1,3%

Vârsta sub 30 65,7% 17,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%
30 - 39 54,5% 23,0% 19,1% 1,7% 0,6% 1,1% 0,0%
40 - 49 49,1% 34,2% 11,4% 2,6% 0,9% 0,0% 1,8%
50 - 59 46,7% 32,7% 14,0% 1,3% 3,3% 1,3% 0,7%

Nivel
de
educaţie

colegiu 67,9% 14,3% 14,3% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0%
universitate 53,0% 28,8% 14,2% 1,3% 1,3% 0,5% 0,8%
postuniversi-tar 49,1% 25,0% 18,8% 2,7% 0,9% 1,8% 1,8%

Total 52,8% 27,4% 15,1% 1,6% 1,4% 0,8% 1,0%

Profesorii de religie din mediul rural exclud posibilitatea ca religia să fie 
disciplină opţională. Cei din mediul rural cu vârsta de peste 40 de ani şi cu 
vechime în învăţământ mai mare de 10 ani sunt în proporţie mai mare pentru 
statutul religiei de disciplină obligatorie. Abordarea interdisciplinară a religiei 
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este semnalată în special de profesorii din mediul rural, bărbaţi, care au absolvit 
seminarul teologic şi au vechime mică în învăţământ.

Astăzi, mai mult ca oricînd, este nevoie de credinţă în Dumnezeu, de urma-
rea principiilor de viaţă ale moralei creştine, ca, de altfel, ale tuturor virtuţilor 
evanghelice, ce ne obligă să lucrăm la renaşterea şi zidirea moral-spirituală a 
societăţii, la redescoperirea adevăratelor ei virtuţi, aşa cum au fost ele păstrate 
de-a lungul istoriei.

Majoritatea experţilor recunosc că reperele oferite de morala creştină şi-au 
dovedit superioritatea faţă de etica diferitelor filosofii sau ideologii politice.

Învăţătura creştină nu împiedică procesul ştiinţific al cunoaşterii, ci îl pro-
movează. Mesajul şcolii ţinteşte latura cunoştinţelor, îmbogăţirea, cu fiecare an, 
a capacităţii tânărului de a stăpâni ştiinţa şi de a cunoaşte rolul acesteia în for-
marea personalităţii umane. 

Iată cum educaţia religioasă în şcoală devine stâlp şi temelie în formarea vi-
itoarei personalităţi a elevului, un mijloc, prin accentuarea modelului educaţi-
onal-formativ, pentru depăşirea crizei spirituale în care se zbate omul modern, 
a crizei de sens a existenţei sale.
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Predarea religiei în Eparhia de Bălţi şi Făleşti în 
anul de studii 2012-2013

Prot. Ioan PeLIn, 
inspector şcolar eparhial

,,Şi aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine,
 singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” 

(Ioan17, 3)

Dacă am încerca să redăm printr-o singură frază sensul unei vieţi creşti-
neşti şi chiar al creştinismului în general, cred că acest verset evanghelic ar fi 
pe potrivă şi vine să confirme, o dată în plus, că fără cunoaşterea adevăratului 
Dumnezeu toată filosofia acestei lumi ar fi zădarnică. 

Iată că din clepsidra timpului s-a mai scurs un an de studii şi ne-am întru-
nit aici, pentru a face bilanţul acestui an, toţi cei care suntem responsabili de 
a-L aduce şi de a-L face cunoscut copiilor pe Dumnezeu. Spre marele nostru 
regret, dacă analizăm situaţia predării disciplinei Religia cu cea din anii pre-
cedenţi, constatăm, cu tristeţe în suflet, că în perioada 2012-2013, în raionul 
Făleşti, această disciplină a fost studiată de către 3936 de elevi – 1312 din ci-
clul primar şi 2624 din cel gimnazial, din totalul de 8740, iar dacă ne referim 
la instituţii, religia se studiază în 29 de instituţii din totalul de 48. Nu se predă 
deloc în şcolile ruse, problema fiind aceeaşi ca şi în anii precedenţi – lipsa de 
manuale şi de cadre didactice, însă motivul major invocat de direcţiile raio-
nale de învăţământ este lipsa de ore opţionale în instituţiile alolingve. 

În general studiază religia aproximativ 50% din numărul total de elevi. 
Din totalul de 34 de profesori, 24 sunt laici şi doar 10 sunt clerici. Studii 
teologice au, evident, clericii şi numai 4 profesori. Nefiind stabilită o regulă, 
există o mare fluctuaţie în rândul profesorilor, în sensul că sunt schimbaţi 
de la un an la altul. În aceeaşi şcoală predau Religia diferiți profesori. Mulţi 
diriginţi ai claselor primare predau fiecare la clasa sa, iar în ciclul gimnazial, 
spre marele nostru regret, predau cei cărora nu le ajung ore. 

Vreau să subliniez faptul că în câteva şcoli se predă comasat ora de religie 
cu cea de educaţie moral-spirituală. Din aceste considerente, a fost imposi-
bilă nominalizarea profesorilor care predau disciplina dată. În pofida tuturor 

PARTEA a II-a. Educaţia religioasă în şcoală şi 
comunitate: realizări şi propuneri
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greutăţilor, cu ajutorul şi sprijinul nemijlocit al metodiştilor din secţiile ra-
ionale de învăţământ, am făcut tot posibilul ca în anul de studii ce s-a scurs 
să avem şi rezultate îmbucurătoare. Pe parcursul anului în toate instituţiile 
din raioanele Făleşti, Glodeni şi Sângerei s-au desfăşurat un şir de seminare, 
lecţii publice, activităţi extracurriculare cu caracter religios, toate umărind 
un singur scop: formarea competenţelor şi a personalităţii elevilor în baza 
valorile moral-spirituale.

În raionul Făleşti, au fost organizate în total 3 seminare metodice ale pro-
fesorilor de religie. Am organizat, la data de 1 noiembrie 2012, un seminar 
cu caracter consultativ, care a avut drept scop prezentarea noilor manuale de 
religie şi modul de achiziţionare a acestora. Printre participanţi s-au numărat: 
Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, autoarea manualelor Liliana 
Creţu, dl Gheorghe Zbârciog, specialistul din DGÎTS, toţi preoţii şi profesorii 
din raion. Al doilea seminar, din 27 decembrie 2012, s-a axat pe schimbul 
de experienţă în domeniu. Al treilea seminar a fost organizat la 4 aprilie în 
incinta LT ,,Ion Creangă” din oraşul Făleşti, având un caracter demonstrativ, 
teoretic şi practic şi fiind axat pe prezentarea unei lecţii publice de religie. 
Printe invitaţi s-au numărat părintele Alexei Boinciuc, dna Angela Levinţa, 
pr. lect. Dr. Dorin Opriş şi lect. Dr. Ioan Scheau din România. Cinci lecţii 
publice au fost prezentate în localităţile: Făleşti, Scumpia, Izvoare, Albineţ şi 
Mărăndeni. Lecţiile au fost filmate integral şi postate pe site-ul Episcopiei de 
Bălţi şi Făleşti, plasate pe pagina „Ora de Religie”. Activităţi extracurriculare 
au avut loc în localităţile: Pârliţa, Scumpia, Făleşti şi Mărăndeni. S-au des-
făşurat 3 festivaluri la care au participat preponderent elevi: Sărbătorile de 
iarnă la Făleşti; Festivalul pascal al blagociniei Făleşti 1 în s. Răuţel, Festivalul 
pascal al blagociniei Făleşti 2 în s. Izvoare. 

În cadrul raionului Glodeni sunt 26 de instituţii de învăţământ preuniver-
sitar. Cursul opţional Religie a fost ţinut în 25 de instituţii, cu excepţia LT „L. 
Tolstoi”, care este un liceu alolingv, motivul fiind lipsa orelor opţionale. Numă-
rul total al copiilor care au studiat cursul este de 3076. Ciclul primar – 1354 de 
elevi, iar cel gimnazial şi cel liceal – 1722 de elevi. Statul didactic este format din 
4 clerici, ceilalți fiind învăţători şi profesori. Pentru consolidarea şi sporirea ca-
lităţii învăţământului, pe parcursul acestui an de studii în cadrul raionului s-au 
desfăşurat 3 seminare raionale. Primul a avut loc pe data de 12 septembrie 2012, 
în incinta Casei de Creaţie din or. Glodeni, la care s-a discutat problema mo-
dificării curriculumului. Au fost abordate câteva subiecte privind metodologia 
predării religiei şi necesitatea educaţiei religioase. Tot atunci s-au oferit explicaţii 
în privinţa formării continui şi atestării preoţilor, dar şi a profesorilor.  

Al doilea seminar raional al profesorilor de religie  s-a desfăşurat în satul 
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Iabloana la 19 noiembrie 2012. Prima parte a seminarului a constat în asis-
tarea la o lecţie de religie în clasa a V-a, cu  tema „Crucea – semnul iubirii 
Mântuitorului pentru oameni”, ţinută de profesoara Elena Cozlan. A doua 
parte a fost o activitate extracurriculară cu tema „Suntem o ţară, o credinţă, 
un neam”, accentul punându-se pe cultivarea valorilor naţionale, pe simbioza 
dintre credinţă şi patriotism. De asemenea, a fost urmărită sensibilizarea co-
piilor de a se regăsi în noțiunea de neam, de a-şi aminti de strămoşi şi de a-şi 
cultiva respectul faţă de mamă. 

Al treilea seminar raional a fost găzduit de satul Fundurii Vechi, pe data 
de 16 mai 2013. Am asistat la început la o lecţie deschisă în clasa a VII-a, 
cu subiectul: „Învierea Domnului Iisus Hristos”, demonstrată de profesoara 
Eugenia Mărgineanu. Ora a avut drept scop dezvoltarea virtuţilor creştine şi 
consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios. Apoi a urmat 
activitatea extracuriculară cu tema: ”Ce frumos răsună-n sat Hristos a învi-
at!”. Spre finele activităţii, corul de preoţi al protopopiatului a susţinut un mic 
concert cu cântece pascale. 

În raionul Sângerei, disciplina Religia s-a studiat în 23 de instituţii de în-
văţământ, 126 de clase cu 1988 elevi. În acest anul de studii 2012–2013, s-a 
desfăşurat un singur seminar şi 4 ore publice, dedicate „Sf. Împăraţi Constan-
tin şi Elena”.

Atelierul de formare a profesorilor de religie din raionul Sângerei a avut 
loc la 29 noiembrie 2012, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul 
Rădoaia, r-nul Sângerei. Tema atelierului de formare a fost „Implementarea no-
ilor tehnologii de predare–învăţare–evaluare”, având următoarele obiective:

1. Instruirea profesorilor de religie şi implementarea noilor tehnologii de 
predare–învăţare–evaluare.

2. Prezentarea modelelor de tradiţii şi obiceiuri naţional-creştine în ca-
drul sărbătorilor de iarnă.

3. Efectuarea schimbului de experienţă conform subiectului atelierului de 
formare a profesorilor de religie.

Au participat profesorii de religie din tot raionul Sângerei, colaboratori 
ai DGÎTS, echipa managerială, cadre didactice şi elevi din LT „Ion Creangă”. 
Preotul Roman Pintilie, profesor de religie de la instituţia dată, a prezentat 
o oră publică cu subiectul „Postul Crăciunului – pregătire pentru Naşterea 
Domnului”, după care a urmat evaluarea lecţiei, activitatea extracurriculară 
„Deschide uşa, creştine”.

Prima oră publică la obiectul Religie a avut loc la data de  28 februarie 
2013, la Liceul Teoretic „Olimp” din oraşul Sângerei. Lecţia a fost susţinută 
la clasa a VI-a de preotul Maxim Guzun, metodistul blagociniei Sângerei. 
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Subiectul orei a fost: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, deoarece anul 
acesta este unul omagial, dedicat Edictului de la Milan din anul 313. La lecţie 
au asistat protopopul circumscripţiei, protoiereul Pavel Petrov, protoiereul 
Gheorghe Lungu, profesor de religie la LT “N. Casso” din satul Chişcăreni, 
directorul liceului Liudmila Şişcanu şi reprezentanţi ai DGÎTS. 

Alte ore publice cu aceleaşi subiecte s-au desfăşurat la 10 aprilie în incinta 
gimnaziului din satul Ţâpliţeşti, la 25 aprilie la gimnaziul din satul Cozăşti, 
iar la 24 mai – în LT “A. Agapi” din satul Pepeni.

Constatări. Dacă comparăm situaţia actuală cu cea din anii precedenţi, 
observăm că ne aflăm într-o continuă scădere. La începutul anului 2010, în 
raionul Făleşti studiau religia 6326 de elevi, în 2011 – 4821 de elevi, iar în 
2012 studiază 3936 de elevi. În Glodeni, în 2011 au studiat obiectul 4160 de 
copii, iar în 2013 doar 3076. Această scădere s-a simţit mai puţin în raionul 
Sângerei: în anul 2011 au studiat religia 2029 de elevi, iar în acest an de studii 
1988 de elevi. Observăm că anual în fiecare raion numărul doritorilor de a 
studia religia scade în medie cu o mie de persoane.

Sugestii. După cum ne-au explicat unii metodişti care monitorizează dis-
ciplina Religia în cadrul DGÎTS, până în anul 2010 exista o singură oră opţi-
onală pentru fiecare clasă, iar a doua oră opţională s-a oferit în contextul în 
care ora de religie a devenit parte a orarului şcolar. Ca să nu profite de ea şi 
să se predea altă disciplină, ar trebui ca această a doua oră opţională să 
fie distribuită pentru Religie, altfel să nu fie distribuită deloc. Aceasta este 
propunerea metodistului pentru orele de religie din cadrul DGÎTS. 

Țin să reamintesc că în anul care s-a scurs s-au realizat multe lucruri 
importante, unul din ele fiind editarea manualelor de religie pentru clasele 
I-VI. Nu mai puţin important este că ele au ajuns pe băncile şcolii gratis, fapt 
pentru care aducem mulţumiri tuturor celor ce au contibuit la procurarea 
lor. La procurarea acestor manuale au contribuit atât preoţii din parohii, cât 
şi alţi oameni de bună credinţă. Eparhia de Bălţi şi Făleşti aduce mulţumiri 
în special domnului Farit Muhametşin, Ambasadorul Rusiei în R. Moldova; 
domnilor Iulia Vieru, Ion Păpuşoi, Valentina Cuhut, interprinzători din ora-
şul Făleşti, pentru aportul adus la procurarea manualelor.

Mai avem de muncit la acest capitol şi sperăm că prin sârguinţă şi jertfire 
de sine vom atinge obiectivele care ni le-am propus. Doar că am avea o singu-
ră dorinţă: Ministerul Educaţiei să ne acorde mai multă susţinere şi atenţie 
în realizarea acestor sarcini. Este nevoie ca ME şi Biserica să conlucreze 
nemijlocit la realizarea celui mai important ”produs” al societăţii – oMuL 
(azi elevul nostru), pregătit prin aportul la producerea bunurilor materiale 
şi spirituale la prosperarea continuă a societăţii. Astfel, elevul de azi, format 
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prin valori, pregătit pentru activitate şi creaţie independentă, în contextul 
noilor schimbări, va constitui omul de mâine care, pentru a ajunge la un nivel 
înalt de performanţă, va trebui să-şi formeze şi să manifeste o gamă variată 
de valori ale personalităţii sale, care vor fi în stare să-l definească ca specialist 
în domeniu, ca oM De CuLtuRă, oM De ŞtIInŢă, CetăŢeAn destoinic 
al acestui meleag. 

Să nu uităm: omenirea nu poate exista în afara contextului moralităţii. 
Numai prin revenire la tradiţiile morale creştine individul, societatea, umani-
tatea în general îşi pot redobândi şi fortifica echilibrul lăuntric şi calitatea de 
oameni cu adevărat religioşi, deci cu adevărat edificatori şi plini de îngăduin-
ţă şi răbdare. Fără valorile moral-spirituale libertatea, democraţia, drepturile 
omului, demnitatea personalităţii îşi pierd sensul şi sunt în stare să se schim-
be în ceva contrar. Cu niciun fel de legi nu vom putea păstra viabilitatea soci-
etăţii, nu vom stopa corupţia, abuzul de putere, destrămarea familiei, apariţia 
oamenilor singuratici, scăderea natalităţii, distrugerea naturii, manifestările 
naţionalismului agresiv, xenofobia şi insultarea sentimentelor religioase, dacă 
în procesul de formare a copilului nu se va ţine cont de valorile moral-spiri-
tuale, care dintotdeauna au fost parte componentă a educaţiei.
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Predarea religiei în Eparhia de Ungheni şi Nisporeni 
în anul de studii 2012-2013

Prot. Andrei uRSoI,
inspector şcolar eparhial

Religia a avut şi continuă să aibă un rol pozitiv pe tot parcursul vieţii noaste 
ca popor. Ora de religie nu este umplere de timp, ci sfinţire a timpului, este 
Apostolat Sfânt, este unul dintre factorii principali ai educaţiei. Ea promovează 
sensul profund al realităţii vieţii şi lumii, pregătind astfel cetăţeni ai patriei pă-
mânteşti şi, în special, ai celei cereşti.

Cei care suntem încreştinaţi formăm Biserica ca o comunitate, iar Biserica, 
fiind o instituţie cu experienţă de veacuri, se pronunţă exclamativ: ”Nu există 
investiţie mai mare decât transmiterea credinţei ca valoare veşnică”.

Odată cu secularizarea care nu a bătut pasul pe loc, lipsa religiei în şcoală a 
dus la decăderea intelectuală şi morală, la încălcarea legilor şi regulilor sociale, 
la degradarea fiinţei umane. Iar ora de religie este o alternativă viabilă, spiritu-
al-duhovnicească la tot ce se predă materialist după curricula de studiu.

În conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
disciplina în cauză, religia rămâne a fi un obiect pâna la urmă lăsat la latitudi-
nea părinţilor, adică părinţii sunt în drept prioritar de a alege modul educaţiei 
copiilor lor.

Conform experienţei din cei trei ani, un mare număr de părinţi, diriginţi 
şi chiar administratori (directori) ai instituţiilor de învăţământ consideră cre-
dinţa religioasă ca importantă în viaţa tinerilor. S-a constatat o îmbunătăţire a 
conduitei copiilor şi tinerilor, ca urmare a introducerii orei de religie în şcoli. 
De aceea, ar fi bine ca Religia, ca disciplină şcolară, să fie declarată parte a trun-
chiului comun (disciplină obligatorie), cu obţinerea statutului juridic, aceasta 
de fapt fiind doleanţa în perspectivă a profesorilor. Putem lua drept exemplu 
ţara învecinată, România, unde în şcolile de stat învăţământul religios este or-
ganizat şi garantat prin lege.

Prin rolul ei formativ în viaţa copiilor – de a reduce efectele negative – pre-
darea religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite, propunând modele 
de bunătate şi sfinţenie, oferindu-le tinerilor repere în viaţa de familie şi în 
societate, căci „Tota vita schola este”, adică toată viaţa este o şcoală (Ian Amos 
Komensky).

Educaţia religioasă reprezintă un izvor sfânt şi statornic de inspiraţie, în 
apărarea şi promovarea indentităţii spirituale şi demnităţii persoanei ce trăieşte 
azi într-o lume din ce în ce mai pluralistă şi mai fragmentată din punct de vede-
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re social. În aceste clipe de criză morală a societăţii, ca niciodată, rolul pozitiv al 
educaţiei religioase în procesul de formare a personalităţii tinerilor, şi mai ales 
necesitatea studierii acestei disciplini, îl văd diriginţii (profesorii) care rezistă 
cu greu provocărilor parvenite de la elevi. Astfel, obiectivul nostru comun, fo-
losindu-ne de toate pârghiile, este să întoarcem „sufletul în şcoală” educând cu 
şi prin credinţă, contribuind la formarea personalităţii în concordanţă cu valo-
rile creştine. Având această misiune nobilă, profesorii devin „aramă sunătoare 
şi chinval răsunător” (Corinteni 13, 1), cu alte cuvinte lucrători împreună cu 
Dumnezeu în formarea sufletelor elevilor. Acesta este, de fapt, şi rezultatul 
mult dorit şi aşteptat al colaborării dintre familie, Biserică şi şcoală. Avem da-
toria să transmitem adevărul care transcende raţiunea omenească, capabil să 
transforme orice suflet de copil întru asemănarea Creatorului său.

În spaţiul de Dumnezeu păzitei Episcopii de Ungheni şi Nisporeni, având 
în subordine canonică 4 centre raionale – Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Hân-
ceşti, în lucrare comună cu inspectorii responsabili pentru disciplina Religia ai 
Direcţiilor de Învăţământ, disciplina s-a predat conform legislaţiei care regle-
mentează predarea acestui obiect ca disciplină opţională de studiu în şcolile 
publice din țară, astfel neparvenind niciun incident descriminatoriu.

Profesorii şi directorii instituţiilor în care s-a predat Religia s-au pronunţat 
deja ca în anul viitor să se păstreze orele de religie. La dorinţa administraţiilor 
şcolare şi la iniţiativa chiriarhului în persoana Prea Sfinţitului Petru, Episcop de 
Ungheni şi Nisporeni, s-a planificat ca în unele şcoli să fie amenajate clase spe-
ciale (laboratoare) pentru prelucrarea informaţiilor religioase la ora de religie, 
fapt opservat în ţara vecină, România, şi în alte ţări – Grecia, Serbia etc.

Ţinem să aducem la cunoştinţ celor interesați că la disciplina Religia în anul 
curent profesorii şi elevii au beneficiat de un sprijin didactic special în activită-
ţile desfăşurate la orele de clasă, prin ghidul şi manualele de religie de la clasa I 
la a VI-a, disponibile gratuit, donaţii ale parohiilor sau ale preoţilor din comu-
ne sau oraşe, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi 
Nisporeni. Episcopia este interesată de calitatea procesului educaţional la dis-
ciplina Religia, considerent din care a oferit câteva seturi de manuale şcolilor 
ce le-au solicitat, iar comunităţile parohiale (satele) aflându-se în subordinea 
Mitropoliei Basarabiei.

Rezultate obţinute:
1. În raionul Ungheni, cursul opţional de religie s-a predat în 20 de instituţii 

de învăţământ. În total au studiat-o 1265 de elevi, treapta primară 216 elevi, 
treapta gimnazială 1049 elevi în 70 de clase. Toţi elevii au beneficiat de material 
didactic pâna la clasa a VI-a. În procesul educaţional au fost implicaţi 6 preoţi, 
3 preotese şi 13 profesori laici.
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2. În raionul Nisporeni obiectul s-a predat în 16 instituţii de învăţământ. 
Total – 1093 elevi, treapta primară – 237, treapta gimnazială – 856 elevi.

3. În raionul Călăraşi datele operative privind studierea disciplinei Religia 
sunt: total – 1547 elevi din 11 instituţii; treapta primară – 816 elevi, treapta 
gimnazială – 731 elevi. Religia s-a predat de către 4 cadre didactice şi 7 slujitori 
de cult.

4. În raionul Hânceşti avem un total de elevi care au beneficiat de predarea 
religiei în număr de 1290 în 69 de clase, treapta primară – 261, treapta gimna-
zială – 1029 elevi, majoritatea având la îndemână manuale.

În raionul Ungheni au avut loc 2 întruniri metodice, în primul semestru în 
satul Todireşti, la 12 decembrie 2012, şi în al doilea semestru – în satul Frăsâ-
neşti, la 13 februarie 2013, unde s-a demonstrat calitatea profesională a unei 
ore de religie .

S-au desfăşurat activităţi extraşcolare, cum ar fi festivităţi cu genericul 
”Hristos se naşte – slăviţi-L!” (perioada de iarnă, semestrul I), şi concerte pas-
cale de Învierea Domnului, cu genericul „Hristos a Înviat – dragostea mea” (în 
semestrul II).

Au fost publicate articole ale elevilor în ziarul eparhial Cuvântul Ortodox 
(de exemplu, „Chipul unui bun creştin” etc.).

S-a desfăşurat un simpozion în Liceul „Mihai Eminescu” din s. Sipoteni, 
r.Călăraşi, cu genericul „Lasăţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora 
ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu”.

La dorinţa elevilor, au fost planificate pelerinaje în perioada de vacanţă la 
locurile sfinte din ţară.

Ne-am propus, de comun acord cu elevii, înfiinţarea unor fonduri în folo-
sul copiilor cu dificultăți materiale din instituţia unde este predată disciplina 
Religia. 

Odată cu optimizarea şcolilor şi trecerea la autofinanţare, unii profesori 
sunt profund îngrijoraţi ca nu cumva, din lipsa de finanţe, disciplina Religia, ca 
oră opţională, să aibă de suferit.

Manualele care servesc acum drept instrumente de lucru atât pentru profe-
sor, cât şi pentru elev, după care ne-am orientat în ceea ce priveşte conţinutul 
şi care sunt ghiduri în formarea priceperilor şi deprinderilor de muncă indi-
viduală, odată fiind aprobate spre editare prin Ordinul Ministerului Educaţiei 
nr. 811 din 09.11.2012, se doreşte a fi documente şcolare întărite de instituţia 
abilitată.

Mulţumim Ministerului Educaţiei şi venim cu rugămintea să ne asigure şi 
pe viitor posibilitatea de a prelungi macăr opţional ora de religie.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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Predarea religiei în Eparhia de Cahul şi Comrat 
în anul de studii 2012-2013 

Prot. Nicolae GoreaNu, 
inspector şcolar eparhial

Predarea religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite, prin rolul 
ei formativ în viaţa tinerilor. Cunoaşterea adevărului de credinţă reduce efec-
tele negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, propunînd 
modele viabile de bunătate şi sfinţenie şi oferind tinerilor repere în viaţa de 
familie şi societate. Puţine popoare au avut fericirea de a se forma în istorie aşa 
cum s-a născut în credinţa creştină poporul nostru. Credinţa Sfinţilor Apostoli 
a stat la straja noastră din începuturi. Această credinţă lucrătoare este singura 
explicaţie pentru care poporul nostru trece nevătămat, mai bine de o mie de 
ani, prin toate încercările istoriei, rămînînd un popor creştin, deoarece a pus în 
capul mesei pe Dumnezeu, Familia şi Neamul. 

Religia a avut dintotdeauna, în cadrul sistemului public de învăţămînt, un 
rol important în procesul de formare a competenţelor şi atitudinilor moral-so-
ciale. Actualmente, anevoios, pas cu pas, educaţia religioasă revine în sistemul 
preuniversitar de învăţămînt.

Astfel, în anul şcolar 2012-2013, şi în cuprinsul Eparhiei de Cahul și 
Comrat în predarea orelor de religie au fost antrenați preoți și profesori cu 
studii teologice şi de alte specialităţi socioumanistice. Astfel, în raionul Cahul 
religia s-a predat în 12 instituții, dintre care în 8 instituții au ţinut ore preoţi 
şi în 4 instituţii profesori laici. În raionul Cantemir de asemenea s-a predat 
în 12 instituții (în 7 de preoți și în 5 de profesori). În raionul Leova – în 22 
de instituții (în 12 de preoți și în 10 de profesori). În raionul Cimișlia – în 27 
instituții (în 13 de preoți și în 14 de profesori). În raionul Basarabeasca – în 3 
instituții, predau 2 preoți și 2 profesori. În ATO Găgăuzia religia se predă în 13 
instituții de 7 preoți și 6 profesori şi în 8 parohii din Episcopie sunt organizate 
şcoli duminicale.

 În raionul Cimișlia s-au desfășurat 2 seminare, axîndu-se pentru preoţi 
pe metodica predării, iar pentru profesorii laici pe îmbunătăţirea cunoștințelor 
teologice. Seminarele s-au desfășurat în octombrie 2012 la liceul ”Mihai Emi-
nescu” din orașul Cimișlia și în aprilie 2013 în gimnaziul Javgur. Lecţiile pu-
blice,  la ambele seminare, au fost ținute de preoți și de profesorii laici. Aceştea 
au fost asistați de cadrele didactice antrenate în nobila misiune de a educa 
copiii în spiritul ortodoxiei. Asemenea seminare s-au desfășurat și în raioanele 
Leova și Cahul, constatîndu-se că sunt foarte binevenite.
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În ceea ce ţine de îmbunătăţirea situaţiei vizînd predarea religiei, Eparhia 
de Cahul şi Comrat propune:

neîntîrziat să fie organizată formarea continuă a cadrelor didactice prin 	
seminare, traininguri etc.
în cadrul instituţiilor abilitate, să fie create condiţii pentru recalificarea 	
cadrelor didactice 
asigurarea cu manuale de religie la toate clasele, folosind schema de 	
închiriere
îmbogăţirea şi diversificarea materialului didactic utilizat la orele de 	
religie
asigurarea consilierii şi suportului oferit cadrelor didactice debutante/	
necalificate. 
monitorizarea activităţii profesorilor de religie de către directori, şefii-	
adjuncţi din şcoli; creşterea exigenţei din partea acestora
desfăşurarea unor activităţi didactice demonstrative în şcoli în cadrul 	
şedinţelor catedrelor
crearea unui site al profesorului de religie. 	
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Predarea religiei în anul de studii 2012-2013 
în raionul Floreşti

Prot. Serghei BoLDIReSCu, 
metodist în protopopiatul Floreşti

Cu toate că ani de-a rândul s-a încercat a înăbuşi Adevărul divin, orice 
cugetător este convins că religia reprezintă o putere enormă, ce nu poate fi 
nici înlăturată şi nici ignorată. S-a încercat făurirea ,,omului nou” fără de 
Dumnezeu şi tragedia umană a acestui secol este mărturie vie a erorii. Istoria 
a demonstrat că nimic nu poate înlocui religia ca factor fundamental în re-
constituirea morală şi spirituală a societăţii.

Suntem martori oculari ai unei nelinişti care stăpâneşte psihicul contem-
poranilor noştri. Această nelinişte se află la temelia mai multor probleme şi 
vicii sociale: droguri, delincvenţă juvenilă, sporirea numărului persoanelor 
care au contactat boala secolului – SIDA. Actualmente, oamenii lipsiţi de tă-
ria credinţei cad tot mai mult pradă deznădejdii.

Soluţia acestor probleme ar fi reactualizarea valorilor moral-spirituale ale 
credinţei noastre ortodoxe, precum spune M. Aftinca: ,,Credinţa-n zilele de 
apoi / e singura tărie-n noi!”.

Lipsit de acest punct de sprijin, poporul nostru timp de veacuri suferă 
pierderi tot mai grave. Copilul contemporan este nevoit să existe într-un me-
diu unde se cântă şi se vorbeşte urât, se impune dorinţa de plăceri pătimaşe, 
tendinţa spre lux excesiv, lăcomie şi violenţă. Dar tocmai aceste plăceri sunt 
cele care nasc robia, tristeţea, disperarea, ba chiar şi suicidul care, de ase-
menea, este o problemă a secolului nostru. În aceste condiţii, părintele Ilie 
Cleopa consideră că doar educaţia religioasă creştină va contribui la depă-
şirea crizei spirituale prin promovarea valorilor morale ale credinţei, istoriei 
şi culturii acestui neam. E cunoscut faptul că poporul nostru s-a format în 
matricea credinţei ortodoxe. Însăşi simbolica statului, stema lui este creştin-
ortodoxă. Iar în imnul Republicii Moldova, scris de preotul Alexei Mateevici, 
se vorbeşte de ,,limba vechilor Cazanii”.

educaţia se bazează nu numai pe copii buni, ci şi pe dascăli buni, care 
vor şcoli elevii astfel ca ei să devină şi mai buni. Pornind de la această maxi-
mă, ne dăm bine seama că, începând cu anul de studii 2010-2011, pentru noi 
toţi s-a deschis un traseu al instruiorii care conţine una dintre laturile princi-
pale ale ei – educaţia religioasă. Această cale s-a dovedit a fi una deloc uşoară. 
Ne-am bucurat de prezența religiei în şcoală, dar am întâmpinat o serie de 
probleme şi confruntări. De exemplu, în clasa întâi numărul maxim de ore în 
planul-cadru este de 20; cum să fie o oră la religie, dacă un salariu al profe-
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sorului, la care acesta are dreptul legal, corespunde cu cifra de 20 de ore? De 
asemenea, în clasa a doua numărul maxim de ore în planul-cadru este de 22 
de ore, 2 ore sunt oferite pentru limba stăină şi rămân 20; de unde mai găsim 
o oră pentru religie la care copilul are dreptul? Şirul problemelor este foarte 
lung, deoarece Statul, mai bine zis Ministerul Educaţiei, le-a lăsat de izbelişte. 
Pregătirea cadrelor didactice, perfecţionarea lor, evaluarea – toate acestea ră-
mân din an în an nerezolvate. Există soluţii şi la acest capitol, dar nimeni nu 
vrea să le ia în calcul şi să încerce rezolvarea acestor probleme.

În raionul Floreşti, situaţia este bună, dar nu pot să spun că nu avem unele 
probleme pe care Protopopiatul raionului, împreună cu Direcţia Educaţie, 
încercăm să le soluţionăm.

La începutul anului de studii 2012-2013, Protopopiatul raionului Floreşti 
şi Direcţia Educaţie au semnat un acord de colaborare, în care au stabilit 
scopul, obiectivele şi acţiunile comune. Una dintre activităţile comune a fost 
organizarea Seminarului raional la religie la 24 septembrie 2012, la care au 
participat profesorii de religie şi preoţii din protopopiat. Pe parcursul anului 
au avut loc mai multe seminare, întruniri metodice, ore demonstrative etc.

Procesul educaţional la religie în raionul Floreşti a fost ghidat de 58 de 
profesori, dintre care:

Cadre didactice 37 63,80%

Preoţi 18 31,03%

Cadre bisericeşti 3 5,17%

Ora de religie a fost frecventată de:

Numărul de elevi

Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceal

2140 3181 207

Total – 5538

Situaţia actuală faţă de anul trecut este puţin mai nefavorabilă nu din cau-
za că elevii nu doresc să studieze religia, ci din lipsa de ore, repartizarea orei 
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de religie spre altă disciplină care face parte chiar din altă arie curriculară. 
Dar atunci când încerci să rezolvi aceste probleme, te pomeneşti cu un lanţ de 
alte neajunsuri care nu mai are capăt. Totuşi, anul de studii 2012-2013 a fost 
un an bun, deoarece avem şi roade frumoase în ceea se ţine de activităţile din 
cadrul educaţiei religioase.

Reuşite:

a fost semnat un acord de colaborare între Protopopiatul r. Floreşti şi – 
Direcţia Educaţie Floreşti;

 am oferit profesorilor diverse materiale didactice, curriculum, planifi-– 
carea de lungă durată etc.;

am organizat la sfârşitul primului semestru un seminar pentru profe-– 
sorii de religie; 

am asigurat toate instituţiile de învățământ cu manualede religie pentru – 
clasele III-VI;

am reuşit să avem o colaborare strânsă între Protopopiat şi Direcţia – 
Educaţie Floreşti; 

se promovează insistent un parteneriat între instituţia de învăţământ, – 
profesorul de religie, preotul-paroh şi administraţia publică locală.

Rezerve nevalorificate: formarea cadrelor didactice şi recalificarea.  

Probleme:

–  neînţelegerile care apar între profesorul de religie şi directorul şcolii;
–  repartizarea orelor altor discipline, şi nu religiei;
–  împărţirea orelor la mai mulţi profesori, de ex. 5-6 profesori de religie 

într-o şcoală;
–  nerespectarea normelor legale la angajarea profesorilor de religie (con-

tractul de muncă);
–  influenţarea părinţilor de către cadrele didactice, prin diferite metode, 

ca aceştia să nu accepte religia ca disciplină de studiu.

Perspective 

Bineînţeles că dorim cu toții o colaborare între Biserică şi şcoală. Dorim 
ca religia să fie tratată la fel ca şi celelalte discipline şcolare, să fie inclusă în 
schema orară. Optăm ca problemele care apar să fie rezolvate nu după placul 
cuiva, ci aşa cum scrie buchia legii, să se ia în calcul mai întâi de toate do-
rinţa şi cererea părinţilor, mai apoi studiile şi competenţa profesorului, şi nu 
doleanţele celor care cred că pot să decidă soarta copiilor. Trebuie să ne pună 
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pe gânduri volumul de informaţii pe care urmează să le reţină copilul, deoa-
rece el nu este un calculator care poate fi încărcat la nesfârşit, ci este ”chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu”, care trebuie învăţat să iubească, să creadă în 
Dumnezeu şi, după spusele marelui pedagog Ian Amos Comenius, să conşti-
entizeze că în Sfânta Scriptură avem Cuvântul lui Dumnezeu, în lume – Ope-
rele sale şi în noi – Inspiraţia Sa. 

Stimaţi colegi, peste ani noi vom osteni, vom ajunge bătrâni şi neputin-
cioşi. Ne punem toată nădejdea în cei care vin după noi, dar în calea noastră 
vom întâlni pe cine? Pe acel om care este astăzi elevul nostru şi poate va fi 
medic, politician, învăţător etc. şi dea Domnul să fie aşa, căci dacă vom avea 
nevoie, poate ne va ajuta, depinde în ce spirit l-am educat noi. Iar dacă vom 
întâlni un om beat, un tâlhar, un răufăcător – fostul nostru elev – şi vom în-
cerca să-i vorbim de Dumnezeu, de credinţă, de dragoste, oare nu va fi prea 
târziu? Atunci ne vom pune întrebarea: Cine-i vinovat? Părinţii, învăţătorii, 
Statul... Ce vom răspunde?

Educaţia religioasă nu se limitează doar la transmiterea unor informaţii, 
ea este orientată, în special, spre formarea moral-spirituală a copiilor şi ti-
nerilor, în duhul iubirii şi întrajutorării aproapelui, al jertfirii pentru alţii, al 
respectului faţă de părinţi, de prieteni şi de toţi oamenii, indiferent de rasă, 
pătură socială sau orientare politică.
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Predarea religiei în anul de studii 2012-2013 
în raionul Râşcani

Prot. Constantin DASCăL, 
metodist în protopopiatul Rîşcani

Protopopia Râşcani este, posibil, cea mai mică protopopie din Republica 
Moldova, incluzând doar 23 de parohii. Până în anul 2010, obiectul Religie a 
fost predat în 4 şcoli ca disciplină opțională, în unele clase, la inițiativa şi ce-
rerea preoților. Începând cu anul de studiu 2010-2011, conform Hotărârii Gu-
vernului nr. 596 din 2 iulie 2010, religia a început să fie predată în 10 şcoli din 
protopopie. Acest proces al readucerii religiei în şcoală, în anumite localități, a 
fost dificilă din cauza că raionul Râşcani a fost inclus într-un proiect-pilot de 
comasare a şcolilor.

În anul de studii 2012-2013, religia a fost predată în 9 instituții de învățământ, 
iar în 3 parohii această disciplină este predată în şcolile duminicale. Pe parcur-
sul anului de învățământ, în cadrul adunărilor parohiale au avut loc 2 întruniri 
metodice, unde s-a discutat despre conținuturile şi competențele disciplinei, 
despre metodele de predare şi evaluare, formele de lucru şi particularitățile de 
vârstă ale elevilor.

Totodată, s-a adus la cunoştința celor interesați care sunt sarcinile puse de 
Departamentul studii şi de Cabinetul metodic din cadrul Mitropoliei Moldo-
vei, precum şi informații despre activitățile legate de anul omagial al Edictului 
de la Millano – 1700 de ani – şi 325 de ani de la tipărirea primei Biblii în limba 
română.

Procesul de predare a religiei este anevoios, pentru că la nivelul Secției ra-
ionale de învățământ şi la cel al conducerii instituțiilor de învățământ, teoretic, 
se doreşte predarea acestei discipline, practic însă se întâmpină multe piedici, 
printre care autogestiunea financiară şi comasarea şcolilor.

Din anul 2010, în două parohii din raion gimnaziile au fost închise în cadrul 
primului val de comasare a şcolilor. Pentru anul curent, după cum prevede o 
hotărâre a Ministerului Educației, alte 11 instituții de învățământ vor fi închise. 
În situația creată, s-a hotărât ca în aceste parohii să fie înființate şcoli dumini-
cale. Totodată, s-a hotărît ca, la finele anului 2013, pe lângă fiecare biserică să 
fie înființată o bibliotecă parohială. 

În cadrul întrunirilor metodice, preoții în parohiile cărora funcționează 
biblioteci parohiale au venit fiecare cu experiența sa, pentru a elabora o idee 
comună cu privire la înființarea, menținerea, mărirea lotului de carte şi pro-
movarea lecturii sacre. S-a menționat că nu este suficient să existe bibliotecă în 



62

cadrul bisericii, ci aceasta trebuie să fie funcțională, iar în acest scop s-a propus 
ca, în cadrul şcolilor duminicale sau la anumite activități, să se facă prezentări 
de carte. Prezentarea de carte poate fi făcută atât de preot, cât şi de alți creştini, 
precum în parohia Recea, unde la întâlnirile duhovniceşti sau la şedințele Ce-
naclului literar „Virtutea”, după prezentarea scenetelor creştine, tinerii sau co-
piii fac prezentare de carte. 

Pentru buna funcționare a bibliotecilor şi evitarea pierderii cărților, au fost 
elaborate reguli pentru cititori. 

O altă modalitate de predare a religiei este experiența parohiei sus-numi-
te, unde din anul 2010, în fiecare an, pe lângă biserică se organizează tabăra 
de vară, unde copiii îmbină distracțiile cu anumite activități educative, printre 
care şi orele de religie.

În colaborare cu secția cultură Râşcani, s-a organizat Festivalul cântecu-
lui pascal „Învierea Domnului – 2013”, la care a participat şi corul preoților 
din raion. În perioada pascală, s-a desfăşurat concursul de desene „Paştile în 
viața mea”. 

La capitolul propuneri, consider că obiectul Religia trebuie să ia locul obiec-
tului Educația civică, ca obiect obligatoriu şi notat, deoarece conținuturile aces-
tei discipline se regăsesc în compartimentul moral al religiei.
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Predarea religiei în anul de studii 2012-2013 
în raionul Rezina

Prot. Igor CojoCARI, 
protopop de Rezina

Motto: ,,Dorim să creştem, împreună cu Statul, un cetăţean in-
tegru, creativ, căruia să i se vorbească aceleaşi lucruri şi Acasă, şi 
în Biserică, şi la Şcoală.” (Prea Sfinţitul Dorimedont)

În anul de studii 2012-2013, în raionul Rezina religia s-a predat în 13 
instituții: 13 ore în clasele I-IV şi 23 de ore în clasele V-IX.

În total au frecventat ora de religie: în clasele I-IV – 262 de elevi; în clasele 
V-IX – 505 elevi.

Au fost organizate 2 întruniri metodice raionale cu profesorii de religie. 
S-au realizat 2 ore demonstrative, 2 ateliere cu profesorii de religie, 2 activități 
extraşcolare.

La 11decembrie 2012, în incinta Liceului Teoretic ,,Alexandru cel Bun” •	
din or. Rezina şi-a desfăşurat lucrările Seminarul instructiv-metodic raional 
cu profesorii de religie Cabinetul de religie – spațiu de informare şi meditație 
religioasă.

Activități:

- Oră demonstrativă în clasa a VII-a Icoana – fereastră spre Absolut (Caro-
lina Cojocari, profesoară de religie).

- Atelier cu profesorii de religie Activități la ora de religie prin promovarea 
sfinților care s-au proslăvit pe pământul Moldovei. 

- Activitatea extraşcolară Sfântul Andrei – Apostolul neamului (moderator 
– Carolina Cojocari, profesoară de religie, formator local).

La 21 februarie 2013, în incinta Gimnaziului din satul Mateuți şi-a •	
desfăşurat lucrările seminarul instructiv-metodic raional cu profesorii de re-
ligie Conlucrarea dintre profesor şi preot pentru reuşita orei de religie.

Activități:

- Oră demonstrativă în clasa a VIII-a Fericirile – trepte spre desăvârşire 
(Veronica Mîrzenco, profesoară de religie);

- Atelier cu profesorii de religie Principii de parteneriat în predarea pa-
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rabolelor biblice (moderator – Carolina Cojocari, profesoară de religie, for-
mator local).

- Activitatea extraşcolară Fiul risipitor – model de întoarcere spre 
pocăință. 

Propuneri pentru îmbunătățirea procesului de predare a religiei:

Promovarea cursurilor de formare continuă la - Religie
Conferirea gradelor didactice la - Religie
Ateliere de lucru pentru manageri, profesori, elevi, părinți - 
Organizarea olimpiadelor şcolare şi raionale la - Religie
Organizarea pe lângă mănăstiri a taberelor de vară pentru eleviii care - 
frecventează ora de religie.
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Predarea religiei în anul de studii 2012-2013 
în raionul Şoldăneşti

nadejda RotARI, 
metodist în protopopiatul Şoldăneşti

Religia ca disciplină de învățământ are, pe lângă aspectul informativ, un 
aspect formativ, adică aplicarea în viața cotidiană a cunoștințelor dobândi-
te. Orele de religie încep cu rugăciuni și se termină cu mulțumire adusă lui 
Dumnezeu, care educă și insuflă elevilor valori general umane: Adevărul, 
Sfințenia, Binele, Frumosul, Iubirea, Răbdarea, Chibzuința, Iertarea, Milos-
tenia, toate orientate spre formarea unui comportament civilizat și a unei 
atitudini tolerante.

În anul de studii 2012–2013, în raionul Șoldănești cursul opțional Religia 
a fost studiată în 9 instituții de învățământ, în cadrul a 25 de clase cu un nu-
măr total de 504 elevi. Toţi profesorii de religie şi-au elaborat în proiectele 
de lungă durată teme adecvate pentru atingerea obiectivelor urmărite. Orele 
de religie s-au desfăşurat după orar şi profesorii s-au străduit ca acestea să fie 
atractive pentru elevi prin felul de a povesti și de a explica istorioare intere-
sante cu scop educativ. Au utilizat diverse procedee de mobilizare a elevilor, 
menţinându-le atenţia pe tot parcursul lecţiei.

În luna octombrie 2012, s-a desfășurat un seminar de formare a cadrelor 
didactice, obiectivul major fiind instruirea profesorului de religie, unde s-a 
discutat despre fiecare etapă a lecției. În cadrul seminarelor s-a pus accentul 
pe colaborarea strânsă dintre managerul instituției, profesorul de religie și 
preoții parohi din localități. În luna martie a avut loc o conferință la Liceul 
din Vadul-Rașcov, iar în aprilie 2013, în incinta Liceului Teoretic „A. Matee-
vici” din or. Șoldănești s-a desfășurat conferința cu genericul: „Poetul căruia 
îi ducem dorul”, dedicată aniversării lui A. Mateevici. La conferință au fost 
invitați preoți și studenți ai Seminarului Teologic. Conferința a debutat cu 
binecuvântarea protopopului Vasile Rotari. Elevii din diferite instituții din 
raion au recitat poezii mateeviciene, dar au și expus în fața juriului propriile 
creații consacrate marelui poet, preot basarabean. Pauza muzicală a fost ofe-
rită de către corul Seminarului Teologic din Chisinău. Atât tinerii seminariști, 
cât și preoții au venit cu sfaturi duhovnicești pentru cei prezenți. 

S-au organizat diferite activităţi extraşcolare începând chiar cu luna de-
cembrie: s-a desfășurat Festivalul „Să trăiți, să înfloriți”, unde ansamblurile 
folclorice au interpretat diferite colinzi. Anul acesta Festivalul Cântecului Pas-
cal s-a derulat în două etape. La prima etapă cei peste 200 de elevi din gimnazii 
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și licee, în costume naționale, cu crenguțe înmugurite de salcie și dispoziție 
de sărbătoare au participat la Festival, care a avut loc în duminica Floriilor. A 
doua etapă a festivalului s-a desfășurat în Săptămâna Luminată și a fost găzdu-
ită de Mănăstirea Cușelăuca. Cântecele pascale au fost interpretate de 19 din 
cele peste 20 de ansambluri vocale. Concurenții au interpretat cântece vestind 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Atmosfera pascală s-a resimțit și prin 
lansarea unei expoziții de pască, cozonac și ouă încondeiate.

Propuneri pentru îmbunătăţirea predării religiei în școală:

Optimizarea școlilor este un proces care împiedică frecventarea de către •	
elevi a orelor de religie.

Acreditarea cu statut juridic a profesorului de religie și calificarea lui •	
prin cursuri de formare și recalificare în cadrul instituțiilor abilitate.

Ar fi bine-venit ca profesorul de religie să dispună de aparataj (un pro-•	
iector, de exemplu), pentru a putea aplica diferite metode didactice.

În încheiere aş dori ca fiecare zi de muncă s-o începem cu un motto:
”Să avem curajul de a schimba ceea ce poate fi schimbat.
Să avem seninătate să acceptăm ceea ce nu poate fi schimbat.
Să avem înţelepciune de a face diferenţa dintre aceste două lucruri”.
Să nu uităm niciodată că Dumnezeu nu va întârzia cu răsplata pentru cei 

care se nevoiesc pe acest tărâm numit educație.
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Predarea religiei în anul de studii 2012-2013
 în raionul Teleneşti

                                                          
      Prot.  Valeriu PetRARI, 

metodist în protopopiatul Teleneşti 

Fiecare om, fie parte bărbătească sau femeiască, e bine să lumineze cât 
mai mult, pentru a se putea ridica deasupra tuturor vețuitoarelor apelor, văz-
duhului şi ale pământului, peste care este pus de Atotcreatorul şi Atotțiitorul 
Dumnezeu.

Orice om trebuie să înțeleagă necesitatea predării religiei în instituțiile de 
învățământ, din cauza vremurilor în care am ajuns, credința fiind baza tuturor 
lucrurilor bune şi frumoase. Religia ca disciplină de învățământ are, pe lân-
gă aspectul informativ, şi un puternic aspect formativ, adică aplicarea în viața 
cotidiană a cunoştințelor dobândite. Orele de religie încep cu rugăciuni şi se 
termenă cu mulțumire către Dumnezeu, ceea ce educă şi insuflă elevilor valori 
general-umane.

În raionul Teleneşti, în anul de studii 2012-2013 obiectul opțional Religia 
a fost studiat în 15 instituții de învățământ. Proiectele de lungă durată au fost 
elaborate de către toți profesorii de religie, cu teme potrivite pentru atingerea 
obiectivelor urmărite. Aceste proiecte au fost făcute conform manualelor pen-
tru profesori, oferite de Metropolia Moldovei, şi după diverse cărți pentru copii 
din literatura Bisericii Ortodoxe. Fiecare profesor şi-a structurat lecțiile de reli-
gie în aşa mod ca elevii să fie dornici de a participa la aceste ore, motivându-i să 
participe la diverse activități ca: jocuri de rol, dramatizarea poeziilor şi istorioa-
relor din ,,Mica Biblie”. La fiecare oră de religie profesorii vin în fața copiilor cu 
diverse programe noi, iar ei, la rândul lor, sunt setoşi de a se prezenta la aceste 
lecții, unde se dezvoltă moral-spiritual şi cultural.

În luna decembrie 2012, în satul Sărăteni s-a desfăşurat un seminar de for-
mare a cadrelor didactice, obiectivul major fiind instruirea profesorului de re-
ligie, unde s-a discutat despre fiecare etapă a lecției. La acest seminar s-a pus 
accentul pe colaborarea strânsă dintre managerul instituției, profesorul de reli-
gie şi preoții-parohi din localități. S-au organizat diferite activități extraşcolare 
începând cu luna decembrie, când s-a desfăşurat Festivalul de colinzi de Cră-
ciun ,,Florile dalbe”. Au participat la festival 20 de ansambluri folclorice, printre 
care majoritatea au fost copii, sub conducerea preoților-parohi. La începutul şi 
la sfârşitul festivalului toți participanții su cântat troparul Naşterii Domnului. 
Cele mai reuşite numere artistice au fost premiate de către conducerea raionu-
lui Teleneşti.  
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Al doilea festival a fost organizat cu ocazia Sfintei Învieri – ,,Festivalul cân-
tecului pascal”. Festivalul s-a desfăşurat între două-trei parohii, fiind organizat 
de preoții-parohi şi profesorii de educație muzicală. Concurenții au interpre-
tat cântece pascale fiind îmbrăcați în costume naționale. După festival a fost 
organizată o expoziție cu diferite desene create de copii în care au fost redate 
elemente tradiționale de Paşti: ouă roşii şi încondeiate, pască, cozonac, toate 
creând o atmosferă pascală.

În majoritatea bibliotecilor săteşti sau şcolare preoții s-au străduit să pună 
la dispoziția copiilor lucrări cu caracter ortodox. În unele parohii se găsesc mici 
biblioteci pe lângă biserică.

Cred că prin aceste eforturi depuse de profesorii de religie pentru copiii 
noştri putem să privim cu multă nădejde în viitor, deoarece punem nădejde că 
munca noastră va fi răsplătită de către Dumnezeu doar prin copii bine crescuți, 
culți, cu dragoste față de aproapele şi cu frică de păcat, contribuind la formarea 
unei societăți sănătoase, cu tradiții şi obiceiuri demne de toată lauda celor din 
jur şi de binecuvântarea lui Dumnezeu.

Sprijiniți de mult milostivul Dumnezeu, acum, după un îndelung timp de 
luptă cu diferite greutăți, obstacole şi lipsuri, am pornit acest proiect pentru 
folosul iubiților noştri copii creştin-ortodocşi.

Propuneri pentru îmbunătățirea predării religiei în şcoală:

Ar fi bine ca profesorul de religie să dispună de calculator şi proiector, 	
pentru a putea aplica diferite metode didactice.

Acreditarea cu statut juridic a profesorului de religie şi calificarea lui 	
prin cursuri de formare şi recalificare în cadrul instituțiilor abilitate.

Să fie obligatorie predarea religiei în instituții de către specialist.	
Să ne îndemnăm unii pe alții la luminare, la veghere şi la rugăciuni în Duh 

şi în adevăr, la apropiere şi strânsă legătură cu Dumnezeu.
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Disciplina Religia (cultul ortodox) se predă în şcolile din raionul Soroca în 
baza cererilor depuse de părinţi la adresa administraţiei instituţiei.

Date despre predarea religiei în anul de studii 2012-2013

Nr. Instituţia de 
învăţământ

Număr 
de ore

Clasa Profesor Studii

1 LT C. Stere 3 III Preot 
Andrei 
Seredenco 

Academia 
Teologică, 
Chişinău

2 LT C. Stere 3 IV Preot Radu 
Russu

Academia 
Teologică, 
Chişinău

3 LT P. Rareş 6 V-VI Preot 
Vadim 
Patrinica 

Universitatea 
Babeş-Bolyai 
Cluj Napoca, 
Facultatea 
Teologie

4 LT I.Creangă 9 V-IX Profesor 
Aurel 
Lozan 

USM, 
Facultatea 
Jurnalism

5 LT Racovăţ 5 I, III, IV, V Preot 
Marcel 
Borozan 

Seminarul 
Teologic , 
Chiţcani

6 LT Vasilcău 7 V-IX Profesor 
Suzana 
Craveţ 

UPS I. Creangă

7 Gimn. 
Bulboci

1 II Profesor 
Valentina 
Burdujan 

UPS Bălţi, 
Facultatea 
Filologie

8 Gimn. 
Voloviţa

7 II-VIII Preot Sorin 
Huluţă 

Universitatea 
Oradea, 
Facultatea 
Teologie

Predarea religiei în anul de studii 2012-2013 în raionul Soroca

Prot.  Vadim PAtRInICA, 
metodist în protopopiatul Soroca
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9 Gimn. 
Tătărăuca 
Veche

2 V-VI Preot 
Mihail 
Sîrbu 

UPS I. Creangă, 
Seminarul 
Căpriana

10 Gimn.Vădeni 7 V-IX Preot Ştefan 
Bulgaru 

Seminarul 
Teologic, 
Chişinău

11 Gimn. 
Slobozia 
Cremene

5 V-IX Preot 
Victor 
Ungureanu 

Seminarul 
Teologic
Noul Neamţ

12 Gimn. Şolcani 2 V-VII Preot 
Andrei 
Nedelea 

Seminarul 
Teologic, Noul 
Neamţ

13 Gimn. Rădi-
Cereşnovăţ

4 V-VI Preot 
Anatol 
Benzari 

Seminarul 
Teologic, Noul 
Neamţ

14 Gimnaziul 
Schineni 

5 V-IX Preot Iurie 
Tomac 

Seminarul 
Teologic,
Noul Neamţ

15 Gimnaziul 
Iarova

1 VI Profesor 
Maria 
Jitniuc 

UPS Bălţi, 
Facultatea 
Filologie

Dinamica numărului de şcoli în care se predă religia ortodoxă în perioada 
2010–2013
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Dinamica numărului de elevi cărora li s-a predat cursul de religie ortodoxă 
în perioada 2010-2013 

Predarea religiei în anul şcolar 2012-2013

Numărul şi tipul inspecţiilor efectuate în anul şcolar 2012 -2013 

Tipul de inspecţie Numărul de 
inspecţii efectuate

Numărul de 
şcoli inspectate

Numărul 
de cadre 
didactice 
inspectate

Inspecţie tematică 5 5 5
Inspecţie frontală 3 3 3
TOTAL 8 8 8

Consfătuiri, seminare, ateliere de lucru 

Data Activitatea Locul 
desfăşurării Tema

Septembrie 
2012

Consfătuire LT P. Rareş ”Planificarea activităţilor 
pentru anul de studii 2012-
2013”
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Octombrie 
2012

Atelier de 
lucru

LT P. Rareş „Proiectarea curriculară 
a activităţii didactice la 
obiectul Religie”

Noiembrie
2012

Seminar LT Vasilcău „Aplicarea virtuţilor creştine 
şi consolidarea deprinderilor 
de comportament moral în 
cadrul orelor de Religie” 
(profesor Suzana Craveţ)

Aprilie
2013

Seminar LT C. Stere „Rolul manualului şcolar în 
predarea religiei” (profesor, 
preot Andrei Seredenco)

CONCLUZII PRIVIND CALITATEA ACTULUI EDUCAŢIONAL

Proiectarea didacticăI.  
Dat fiind faptul că marea majoritate a profesorilor de religie nu deţin stu-

dii pedagogice şi întâmpină dificultăţi la realizarea proiectării anuale, Direcţia 
Învăţământ Soroca a organizat în luna octombrie 2012 un atelier de lucru, în 
cadrul căruia au fost realizate activităţi practice de elaborare a unui proiect de 
lungă durată.

Puncte forte:
Toţi profesorii de religie deţin planificări de lungă durată, care respectă 1. 

cerinţele curriculare. 
 Profesorii care au studiat modulul psihopedagogic reuşesc să elaboreze 2. 

proiecte la zi, corelând corect competenţele / obiectivele / strategiile didactice 
/ mijloacele de învăţare.

Puncte slabe:
Planificările de lungă durată sunt, în cea mai mare parte, nepersonaliza-1. 

te, fiind preluate de pe site-urile didactice.
O parte din profesorii debutanţi întâmpină dificultăţi la formularea 2. 

obiectivelor operaţionale, la selectarea metodelor şi a strategiilor didactice.
O bună parte din profesori nu deţin portofolii la disciplina 3. Religie.

Calitatea actului didacticII. 
Puncte forte:

Majoritatea profesorilor de religie valorifică eficient conţinuturile, în ve-1. 
derea dezvoltării virtuţilor morale la elevi.

În unele şcoli, prin eforturile profesorului şi ale administraţiei şcolii au 2. 
fost amenajate cabinete de religie.
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Unii profesori reuşesc să realizeze în cadrul lecţiilor inter- şi transdisci-3. 
plinaritatea.

 Profesorii-preoţi reuşesc să creeze în sala de clasă un climat educaţional 4. 
favorabil.

Puncte slabe:
S-a constatat că profesorii debutanţi folosesc în mod excesiv metoda ex-1. 

punerii.
Lipsa manualelor şi a materialelor didactice are repercusiuni asupra ca-2. 

lităţii actului predare–învăţare–evaluare.
Profesorii de religie care nu au studii teologice întâmpină dificultăţi în 3. 

selectarea, expunerea, adaptarea conţinuturilor la specificul clasei de elevi.
O bună parte din profesori refuză să predea religia la ciclul primar, mo-4. 

tivând că este mult mai dificil decât la celelalte trepte.

Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către eleviIII. 
Puncte forte:

O bună parte din elevi manifestă interes pentru obiect, având o atitudine 1. 
responsabilă în timpul orelor.

În cadrul lecţiilor poate fi urmărit progresul pe care îl înregistrează ele-2. 
vii, ei reuşind să exprime idei şi păreri personale.

 Majoritatea elevilor consideră importantă ora de religie, pentru că pot 3. 
să dezbată probleme de viaţă 

Propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice
Asigurarea cu manuale de religie la toate clasele prin schema de închi-	
riere.

Îmbogăţirea şi diversificarea materialului didactic utilizat la orele de re-	
ligie. 

Formarea continuă a cadrelor didactice prin seminare, traininguri etc.	
Utilizarea metodelor moderne de predare–învăţare centrate pe elev.	
Consiliere şi suport oferit cadrelor didactice debutante/necalificate. 	
Monitorizarea activităţii profesorilor de religie de către directori, şefii-	
adjuncţi din şcoli; creşterea exigenţei din partea acestora. 

Desfăşurarea unor activităţi didactice demonstrative în şcoli în cadrul 	
şedinţelor catedrelor.

Organizarea activităţilor religioase cu caracter extracurricular.	
Proiectarea şi realizarea unor concursuri raionale, republicane la religie.	
Crearea unui site al profesorului de religie.	
Diseminarea şi promovarea bunelor practici.	
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Din activitatea protopopiatului Criuleni şi Dubăsari

Prot. nicolae CIoBAnu, 
metodist în protopopiatul Criuleni şi Dubăsari

Protopopiatul Criuleni şi Dubăsari  este condus de protopopul Teodor Pe-
lin, paroh al bisericii “Sf. Arh. Mihail” din s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni şi este 
format din 39 de parohii; 29  parohii în r. Criuleni şi 10 parohii în r. Dubîsari. 
În  fiecare  dintre aceste parohii preotul face activitate spirituală, educaţională, 
dar şi culturală.  Scopul primordial al preotului este mîntuirea sufletelor enori-
aşilor, încredinţaţi spre păstorire. 

Se pune un accent deosebit pe predarea religiei în şcoală. Ne bucurăm de 
deschidere din partea Direcţiei Educaţie din raion, dar şi din partea directorilor 
de licee i gimnazii. În fiecare an creste numarul  instituţilor de invaţămînt în 
care se ţin ore de religie. În protopopiat activează preoţi şcoliţi care pot face faţă 
solicitărilor.

O deschidere deosebita faţă de Biserică manifestă şi Direcţia Cultură raio-
nală. Astfel, pe parcursul anului  se organizează trei festivaluri raionale.   

1.Festivalul “Hristos se naşte, Slăviţi-L”  din anul 2000 
2. Festivalul “Hristos a înviat”  din anul 2000
3. Festivalul “Un trandafir, o lumînare, pentru Ştefan cel Mare”, în anul 2000 

comemorat prima dată in raionul Criuleni cu un sobor de preoţi în centrul or. 
Criuleni, citindu-se acatistul Sfintului Voievod Ştefan cel Mare, iar din anul 
2006  ia naştere Festivalul.

În cadrul protopopiatului a fost infiinţat un cor ce este condus de preotul 
Teodor Vrabie, cleric al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni,  iar 
coriştii sunt preoţii şi preotesele din protopopiat. 

De atenţie din partea conducerii raionului Criuleni se bucură mai mulţi 
preoţi fiind menţionati cu diploma de mulţumire pentru diferite activităţi, iar 
doi dintre preoţii raionului Criuleni au fost numiti “Omul anului”. Preotul  Ni-
colae Ciobanu, paroh al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Cruglic a fost 
numit “Omul anului 2006”, iar preotul Vasile Pistrul, parohul bisericii “Minu-
nea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni a fost numit “Omul anului 2008”.

Preoţii protopopiatului au participat la diferite trainguri cu tema:  Hiv – 
Sida; Violenţa în familie; Trafic de finiţe umane; Predarea religiei în şcoala; ş.a. 

Protopopiatul s-a implicat în colectarea ajutoarelor umanitare pentru aju-
torarea persoanelor care au suferit în urma inundaţiilor din apele Prutului şi 
Nistrului.

Se pune accent pe ajutorarea persoanelor nevoieşe din localităţile proto-
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popiatului.  Ciţiva preoţi au putut organiza aducerea de ajutoare umanitare în 
localitate, care au fost distribuite enoriaşilor.  Bisericile din unele localitati, hra-
nesc zilnic bătrinii şi nevoiaşii. Ca model pot servi satele Cruglic si Izbişte. 

În cadrul bisericilor au fost infiinţate Cercuri de pictură, unde în fiecare du-
minică, sub îndrumarea unui profesor de arta, copiii fac ore gratuite  de pictură. 
Primele centre de pictură pe lînga biserică au fost infiinţate în satele Cruglic şi 
Dubăsarii Vechi.

Pe lingă biserici au fost infiinţate biblioteci parohiale de carte ortodoxa, din 
care enoriaşii au posibilitate să se îmbogaţească spiritual şi prin carte.  Biblio-
tecile parohiale de la bisericile din s. Cruglic şi s. Hirtopil Mare, numără peste 
1000 de  titluri. Unele parohii au contribuit la dotare de carte ortodoxă a bibli-
otecilor publice.  În localităţile Criuleni, Dubăsarii Vechi şi Izbiste preoţii au 
amenanjat un ungheraş de carte ortodoxa în bibliotecile publice.

Parcul de transport din oraşul Criuleni oferă la un preţ simbolic autocare 
pentru organizarea pelerinajelor la mănăstirile din ţară. Pe această cale au fost 
organizate pelerinaje pentru enoriaşi, dar mai cu seama pentru tînăra genaraţie.

O realizare deosebită a protopopiatului este apariţia publicaţiei trimestri-
ale – ziarul “NIKA”, care se împarte gratuit enoriaşilor, dar şi lansarea paginii 
electronice www.protopopiat-criuleni-dubasari.md.
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PARTEA a III-a. Şcoala şi Biserica: 
parteneriat pentru educație. 

Interferenţe conceptuale

O cultură a mijloacelor sau o cultură 
a scopurilor în educaţie?

(meditaţie pentru cei ce se preocupă de educaţie)

tatiana DoIBAnI, 
profesor de istorie, grad didactic superior, 

Chişinău, Liceul Teoretic „Gaudeamus”

Opera de educaţie a personalităţii necesită în permanenţă un efort spiritual 
de cercetare a factorilor care influenţează persoana elevului. Este foarte impor-
tant ca aceşti factori să nu fie abordați răzleţit, ci integral, priviţi ca o cale pe 
care civilizaţia o parcurge spre desăvârşire, or desăvârşirea nu încetează să fie 
scopul activităţii educaţionale.  

O mulţime de probleme sunt puse în permanenţă în faţa celor ce se preocu-
pă de educaţie. Aş vrea să atenţionez cadrul educaţional: părinţi, educatori, în-
văţători, profesori, duhovnici spirituali, lucrători ai instituţiilor de învăţământ 
şi cultură – pe toţi cei care pretind, direct sau indirect, să participe la zidirea 
personalităţii copilului – asupra necesității soluţionării a două probleme con-
ceptuale, de care depinde în mod cardinal rezultatul educaţiei. 

Subiectul despre care vreau să vă relatez şi pe care aş dori chiar să-l plasez 
într-o discuţie nu este nou în pedagogie. La sfârşitul anilor ʼ90 ai sec XX, 
un coleg, văzând probabil interesul meu pentru educaţie, moralitate, spiri-
tualitate, mi-a propus să cercetez un manual de etică din şcoala româneas-
că de la sfârşitul perioadei interbelice (autori Alexandru şi Emilia Bogdan). 
Analizând manualul, am fost surprinsă de profunzimea, simplitatea, clari-
tatea studiului etic, care se realiza în şcoala românească de la 1939 (timpul 
editării cărții). Manualul era predestinat elevilor clasei a VIII-a secundară 
şi chiar dacă într-o formă indirectă, promova totuşi valorile neamului şi ale 
creştinătăţii în sistemul de educaţie al timpului. Unul dintre compartimentele 
manualului relata elevului informaţia cu referire la criza morală a viitorului, 
o criză cu parametri endemici, o pierdere masivă a valorilor tradiţionale. În 
acest context, autorii Alexandru şi Emilia Bogdan avertizau societatea despre 
importanţa conştientizării a două probleme pe plan educaţional, probleme 
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care existau şi la mijlocul sec. al XX-lea, dar urmau să se amplifice pe viitor 
(viitorul suntem noi) şi să devină un factor de risc enorm pentru sănătatea 
morală a societăţii.

Prima problemă vizează poziţia economică a omului în societate, pe care 
acesta tot mai greu o poate depăşi.  Transformările economice, progresul teh-
nic au creat situaţia când valorile economice ne hotărăsc viaţa din ce în ce mai 
mult. Dar aceste valori nu pot deveni scopuri în sine, ci trebuie să servească 
valorilor ideale. În caz contrar riscăm a ne transforma în societatea omului 
blazat, pe care o prognoza filosofia religioasă la începutul sec. al XX-lea, adi-
că a omului ieşit la suprafaţa existenţei sale materiale (ca trup fizic), robit de 
necesităţi economice, grăbit, obosit, indiferent, superficial, rupt de esenţa sa 
spirituală (duhovnicească), incapabil de o viaţă profundă, de creativitate. Omul 
contemporan trebuie să readucă valorile economice la justul lor rol – mijloa-
ce pentru realizarea valorilor ideale (dragostea, credinţa, nădejdea, frumosul, 
binele etc.), care, plasate în contextul strategic al educaţiei, mişcă umanitatea 
pe urcuşul desăvârşirii şi zidesc o personalitate sănătoasă, puternică, un om de 
înaltă frecvenţă duhovnicească – „chip şi asemănare a Lui Dumnezeu”. Dacă 
dăm însă prioritate valorilor economice şi le transformăm în scopuri vitale, 
riscăm încadrarea fiinţei umane în cercul vicios al necesităţilor materiale nesă-
ţioase, care răpesc omului posibilitatea urcuşului, îl materializează şi-l coboară 
în existenţa sa doar la  un corp fizic, ce nu are viitor în eternitate. 

A doua problemă, care este indisolubil legată de prima şi reprezintă o con-
diţie pentru depăşirea stării economice, e problema regăsirii poziţiei eterne a 
omului, substanţei şi sensului său metafizic. Numai o personalitate înrădăcina-
tă în eternitate, aflată în legătură permanentă şi vie cu Dumnezeu poate fi cu 
adevărat creatoare şi fericită. Altfel ne sprijinim pe un vid total, fără sens pentru 
viitor. În acest context, avem nevoie de o adâncă reînnoire morală şi spirituală 
a omului, ca să dăm vieţii un conţinut adecvat stării lui fireşti – de personalitate 
duhovnicească. 

Aici închei, lăsând de fapt tema deschisă pentru toţi, dar aş vrea totuşi, 
definitivând cele spuse, să aduc un pasaj de pe coperta lucrării „În căutarea 
aproapelui pierdut” a ieromonahului Savatie Baştovoi, un pasaj pentru cei 
care se preocupă de educaţie: „Orice om tânjeşte să fie înţeles, dar se simte 
cu adevărat înţeles numai de cel care îi remarcă şi îi vorbeşte de calităţile sale 
ascunse, pe care alţii nu i le observă. A vedea calităţile ascunse este o însuşire a 
celor care au un exerciţiu spiritual permanent, la care nu se poate ajunge fără 
darul lui Dumnezeu”.
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Datoria persoanei de a avea demnitate
(fişă de lucru pentru elevi la temă)

tatiana DoIBAnI
I. Valoarea omului
1. Ce este valoarea omului şi care sunt componentele ei? 
2. Ce include în sine noţiunea de nobleţe?
3. Ce relaţie există între valoarea omului şi demnitatea acestuia? 

Componentele valorii:
- dreptul (firesc) de apartenenţă la o rădăcină (de a avea o rădăcină): fami-

lie, naţiune, eternitate;
- gradul de rudenie (firesc) cu spiritualitatea (legătura) familială, naţiona-

lă, divină – nobleţea;
- virtuţile în persoana umană (lucrate de om cu ajutorul familiei, societăţii, 

Bisericii) – exemple!

Meditează: 
Elementul de nobleţe, gradul de rudenie cu spiritualitatea(divină, socială, fa-

milială) atestă prezenţa valorii în om? 
  - Cât de nobili putem fi?
  - Ce ne împiedică să fim nobili?
  - Cît de nobili suntem?
  - Care nobleţe este mai sigură, mai garantată? 

Concluzii pe marginea...
  - Există oameni fără valoare? – Toţi oamenii au valoare!
  - Ce înţelegem prin oameni valoroşi şi mai puţin valoroşi? – Cu virtuţi 

multe sau puţine.
  - Care sunt obiectivele vieţii noastre în legătură cu valoarea? – Să ne cu-

noaştem valoarea, să conştientizăm cine suntem, să lucrăm virtuţile! Să ne 
facem demni de calitatea de a fi om – „chip şi asemănare a Lui Dumnezeu”; 
să sporim valoarea noastră.

  - Cum ne putem spori valoarea? - Prin conştientizarea a ceea ce suntem 
şi ce putem fi, prin respectul faţă de ceea ce suntem şi ceea ce putem fi, prin 
muncă asupra virtuţilor!

 - Care este importanţa valorii în om? – Valoarea este izvorul şi temelia 
demnităţii personale!
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II. Demnitatea personală  
1. Ce este demnitatea personală şi care sunt componentele ei?
2. Ce relaţie există între valoarea omului şi demnitatea acestuia? 
3. Există necesitatea de a avea demnitate personală? (beneficii)
Demnitatea este puterea interioară a omului, care confirmă, menţine şi 

sporeşte valoarea adevărată a omului.

Componentele demnităţii:
- conştiinţa de sine – conceptul spiritual care generează starea de conştien-

tizare (înţelegere la nivel de cuget) a propriei valori (omul înţelege cine este, îşi 
dă seama de calitatea sa de om, de nobleţea sa);

- dragostea de sine, respectul faţă de umanitatea din persoana sa, faţă de 
calitatea sa de om;

- sentiment valoric profund sufletesc (la nivel de inimă), dorinţa de a nu 
pierde simţul valorii;

- obligaţia de a-şi păstra şi înmulţi starea sa de nobleţe (concept + senti-
ment).

Meditează: 
Beneficiile demnităţii personale:
-  conştiinţa personală de sine;
-  respect şi dragoste pentru sine şi pentru alte persoane;
-  conştiinţa etică, familială, naţională, credinţă;
-  opinie proprie;
-  curaj în activitate; capacitatea de a vrea şi a ţine răspunderea;
-  răbdare în situaţii de critică nedreaptă, când nu are rost să te revolţi;
-  spirit restaurator şi creativ;
-  sentimente şi virtuţi morale;
-  dragoste adevărată.

Probleme în legătură cu demnitatea personală
1. Care sunt situaţiile când poate fi lezată demnitatea personală?
2. Ce probleme pot apărea în lipsa sentimentului demnităţii personale?

Situaţii în care poate fi lezată demnitatea persoanei:
comportament brutal verbal sau fizic;- 
presiuni psihologice;- 
încercare de a domina persoana;- 
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manipularea cu persoana;- 
refuz de a acorda persoanei răspunderea;- 
învinuire pe nedrept în lipsa de responsabilitate a persoanei;- 
în condiţiile impunerii unor sarcini peste puterile ei;- 
lipsa de tact, lipsa respectului faţă de persoană;- 
nerespectarea normelor morale;- 
sfidarea normelor morale.- 

Probleme în cazul în care lipseşte sau există o demnitate scăzută a per-
soanei:

 -     lipsa conştiinţei de sine;
lipsa respectului pentru sine şi pentru cei din jur;- 
predispunere spre orgoliu;- 
probleme la nivel de conştiinţă etică, familială, naţională;- 
nestatornicia opiniei sau chiar lipsa opiniei;- 
frica de activitate, lipsa dorinţei de a ţine răspunderea;- 
nerăbdare la critică; - 
spirit revoltător;- 
repulsie la moralitate.- 

Concluzii pe marginea... 
- Poate exista o valoare înaltă şi o demnitate scăzută? – Da, este cazul sub-

aprecierii, este o problemă de conştientizare incorectă a valorii, care poate duce 
la deznădejde, fapt ce minimizează considerabil valoarea persoanei.

- Poate fi valoare scăzută şi demnitate sporită? – Real nu, formal, aparent 
poate fi, în cazul orgoliului (stări neavansate de orgoliu), problema supraapre-
cierii valorii, stare periculoasă, care cu timpul poate duce la diminuarea valorii. 
Este vorba despre o stare de demnitate cu deviaţii orgolioase, care poate într-un 
sfârşit devia total spre orgoliu, o stare când omul nu mai este capabil să-şi apre-
cieze corect valoarea şi treptat îşi pierde parametrii valorici (în cazul stărilor 
avansate ale orgoliului).

- Ce forme de demnitate există? – Demnitatea personală, familială, naţio-
nală, religioasă, profesională etc.

- Ce importanţă are prezenţa demnităţii în om? – Demnitatea confirmă, 
garantează şi sporeşte valoarea omului, este garanţia responsabilităţii lui (pute-
rii morale exterioare).

Persoana umană fără demnitate riscă să-şi diminueze valoarea. Avem 
datoria morală de a avea demnitate personală.
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III. Responsabilitatea personală
  1. Ce este responsabilitatea personală?
  2. Ce raport există între demnitatea personală şi simţul responsabilităţii 

în om?
  3. De ce unii oameni nu sunt responsabili?

Responsabilitatea este puterea morală a omului, indicatorul extern - 
al demnităţii, sentimentul şi capacitatea de a ţine răspunderea pentru sine 
(uneori şi pentru alţii, depinde de puterea morală a omului). 

Responsabilitatea este măsura exterioară a demnităţii în om. - 
Responsabilitatea este direct proporţională cu demnitatea- .

Concluzii pe marginea...
- Poate fi persoana responsabilă, dar puţin valoroasă? – Da! Atunci când 

persoana şi-a conştientizat valoarea pe care o are (măsura valorii este demnita-
tea), şi-a format sentimentul demnităţii personale şi este gata să îşi ia răspunde-
rea pentru ceea ce face sau doreşte sa facă ea sau chiar şi alte persoane.

 - Poate fi omul cu valoare, dar fără responsabilitate? – Da! Atunci când nu 
şi-a conştientizat valoarea sa, când nu are demnitate personală şi n-o manifestă 
prin responsabilitate, pentru că responsabilitatea derivă din demnitatea omului, 
adică este direct proporţională cu ea – fără demnitate nu este nici responsabilita-
te. O demnitate diminuată produce, corespunzător, o responsabilitate scăzută.

- Putem avea valoare, demnitate, fără a manifesta responsabilitate? – 
Valoare doar diminuată, demnitate scăzută. Responsabilitatea garantează păs-
trarea demnităţii şi adevereşte prezenţa valorii în om, fără antrenament moral 
(manifestare a responsabilităţii) scade demnitatea personală şi se diminuează 
valoarea omului.

VALOARE – DEMNITATE – RESPONSABILITATE!

Demnitatea personală 
Puncte de reper pentru conţinutul activităţii (suport teoretic)

Deoarece în cadrul activităţii urmează să operăm cu anumite noţiuni, este 
necesar să dezvăluim conţinutul unor categorii morale (etice)

Valoarea omului. Omul este fiinţa creată de Dumnezeu şi este recunoscut 
drept fiul Lui, fiind o ființă înzestrată cu calităţi divine: raţiune şi creativitate, care 
îi determină rudenia spirituală cu eternitatea, este conştientă în plină măsură de 
provenienţa sa nobilă, divină. Este vorba despre dreptul de apartenenţă la dum-
nezeire. Cunoaşterea acestui fapt determină preţuirea de sine. Fiecare dintre noi 
dă dovadă de responsabilitate în măsura în care se preţuieşte pe sine. Dreptul de 
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a avea apartenenţă la dumnezeire invocă responsabilitatea de a fi demn de acest 
drept. Cine conştientizează acest lucru nu poate să-şi permită să se comporte mai 
prejos de demnitatea unui moştenitor al Împărăţiei Lui Dumnezeu.

Demnitatea personală este conştientizarea de către om a valorii sale ca per-
soană morală, înzestrată, în primul rând, cu datoria de a menţine în sine acest înalt 
nivel, această valoare, această nobleţe. Acest lucru înseamnă a duce o viaţă morală 
demnă de starea de om. Orice nepotrivire între preţuirea de sine şi viaţa sa morală 
îl face pe om nedemn de sine.

Sentimentul demnităţii personale nu depinde de poziţia socială, el poate fi 
cultivat în orice om, cu orice statut social. Cu alte cuvinte, sentimentul demni-
tăţii personale este atitudinea faţă de sine ca om.

Conştiinţa demnităţii personale evidenţiază poziţia morală faţă de sine în-
suşi. Ea înseamnă mândrie interioară fără orgoliu, dar nici micşorare de sine. 
Ea este insensibilă la critica batjocoritoare, la laudă, ipocrizie şi orice opinie 
distructivă a celor din jur.

Sentimentul responsabilităţii personale nu este ceva abstract, ci este ceva 
aplicat constant sie însuşi. Graţie acestui sentiment, ne putem lua asupra noas-
tră răspunderea pentru faptele noastre, pentru tot ceea ce facem punem garan-
ţie valoarea noastră proprie. Omul cu sentimentul responsabilităţii personale 
dezvoltat nu-şi va permite să nu-şi onoreze o promisiune, să treacă indiferent 
pe lângă o persoană rănită etc. Cu cât mai mare este capacitatea de a vrea răs-
punderea, cu atât mai mare este potenţialul moral al persoanei. A-i refuza unui 
om dotat cu această putere morală responsabilitatea pentru faptele lui înseam-
nă a-i jigni demnitatea, a-l nega ca fiinţă morală. În capacitatea de a purta răs-
punderea stă libertatea conştiinţei morale individuale.

Responsabilitatea personală, generată de demnitatea persoanei, este ga-
rantul păstrării demnităţii în om. 



83

Asistenţă etică prin comunicare
(proiectul activităţii practice)

tatiana DoIBAnI

Tema: orgoliul sau amorul propriu – problemă de sensibilitate şi datoriile 
legate de ea

Elevii vor fi capabili:
Să explice principalele trăsături ale orgoliului;	
Să analizeze consecinţele unei aprecieri incorecte a propriei demnităţi;	
Să-şi expună opinia referitor la un comportament orgolios.	

I. Prima activitate 
Captarea atenţiei/Focalizarea1. 

Puteţi începe cu întrebarea: Avem nevoie de iubire faţă de noi înşine? De ce?
Se poate realiza lucrul în grupuri, elevii discută şi propun ca răspuns opinia 

la care a ajuns grupul. De asemenea, grupul al putea exprima răspunsul într-un 
poster.

Realizarea sensului/etapa interactivă2. 
Coeficientul de orgoliu în persoana mea – elemente de autoapreciere

Distribuiţi fiecărui elev câte o fişă cu lista „Feţele orgoliului”. Cereţi ca 	
timp de 2-3 minute fiecare elev să determine care dintre acestea îi corespund. 
Discutaţi despre cele menţionate de elevi.

Feţele orgoliului:
Lauda prin vorbă, vestimentaţie, comportament (cochetarea).1. 
Făţărnicia (ipocrizia).2. 
Supărarea, jignirea (sensibilitate excesivă faţă de propria persoană), ner-3. 

vozitate şi uneori chiar mânie.
Încăpăţinarea, neascultarea.4. 
Respingerea învăţăturii, obrăznicia (de regulă, replici de tipul: „Lasă-5. 

mă, că ştiu”, „Dă-mi pace, că ştiu şi singur ce să fac!”).
Înfumurarea, îngâmfarea.6. 
Cinismul (subaprecierea celor din jur).7. 
Trufia, deşertăciunea („deşertarea vasului”, devalorizarea omului).8. 
 Nebunia.9. 

Apoi cereţi-le să facă acelaşi lucru referitor la 2-3 colegi de clasă, adică să 
menţioneze care din feţele orgoliului le corespunde fiecăruia dintre colegii re-
spectivi. Discutaţi.
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NB! De câte ori am desfăşurat această activitate, am avut situaţia când ci-
neva nu s-a văzut nici lăudăros, nici încăpăţânat, pe când colegii tocmai aceste 
însuşiri i le-au atribuit. Discuţiile care au însoţit asemenea situaţii au fost foarte 
aprinse. De exemplu, Constantin, din toate feţele orgoliului, a spus despre sine 
că ar avea supărarea, colegii însă i-au atribuit şi lauda, şi îngâmfarea, şi respin-
gerea învăţăturii. Discuţii interminabile se încep atunci când în clasă sunt 10-15 
(sau chiar toţi 20-30) de alde Constantin.

Testul 3. Sunt eu orgolios?
Dați-le ca temă pentru acasă un exerciţiu similar cu cel din clasă. Elevii vor 

completa următorul tabel:
Feţele orgoliului în: 

Aprecierea proprie1. 
..................mamei 2. 
..................tatălui 3. 
..................fratelui/surorii4. 
...................prietenului. 5. 

 Se pune semnul „+” dacă însuşirea respectivă este atestată la persoana 
dată, fie de persoana însăşi, fie de cei din jur. Se adună plusurile din coloniţele 
2-4 (depinde câţi oameni vor fi antrenaţi în apreciere) şi se împart la 4 (numă-
rul de persoane antrenate). De exemplu, 3+2+5+7=17; 17:4=4,1. Se compară 
numărul plusurilor din coloniţa 1 cu media respectivă. Dacă, de exemplu, în 
rubric 1 ar fi 2, atunci raportul respectiv va fi de 4,1 la 2.

Respectiv, raportul indică gradul de supraapreciere sau poate fi şi subapre-
ciere. Cu cât mai mare este acest raport, cu atât mai mare este doza de orgoliu, 
şi invers, cu cât mai aproape este de zero, cu atât mai aproape este persoana de 
echilibrul cântarului valorii şi aprecierii. Dacă însă raportul este mai mic de 
zero, atunci apare problema subaprecierii, care poate fi la fel de periculoasă ca 
şi orgoliul. De exemplu, din activitatea trecută ar fi de amintit faptul că suba-
precierea este una dintre principalele cauze ale incapacităţii persoanei de a fi 
responsabilă.

4. Tema pentru acasă: realizarea testului Sunt eu orgolios? şi cercetarea 
reperului teoretic plasat în poşta electronică:  Amorul propriu, probleme de 
sensibilitate – orgoliul

 
II. A doua activitate 
După ce elevii au cercetat reperul teoretic (plasat în poşta electronică) şi au 

realizat testul de autocunoaştere, ei vor lucra în grup, având sarcina să desco-
pere neutralizatorii orgoliului. Este o activitate în care elevii elaborează soluţii 
(utilizând posterul), pentru a neutraliza fiecare din feţele orgoliului. Elevii vor 



85

lucra în grupuri. Fiecărui grup i se distribuie lista cu feţele orgoliului şi timp de 
10-15 minute ei elaborează o listă a neutralizatorilor orgoliului. Adică, în drep-
tul fiecărui punct din listă se va fixa un remediu împotriva însuşirii de la punc-
tul dat. La momentul prezentării rezultatelor, se vor iniţia discuţii pe marginea 
soluţiilor propuse. La sfârşitul activităţii, după ce au fost expuse toate opiniile, 
puteţi afişa o listă pregătită de dumneavoastră, cum ar fi cea pe care o propun 
eu. Se vor compara rezultatele şi, dacă e cazul, se vor face completări la o listă 
sau la alta: fie la cea elaborată de profesor, fie la cea elaborată de elevi.

Neutralizatori ai orgoliului:
Lauda: 1. modestie, respect faţă de alţii, dragoste.
Făţărnicia: 2. veracitate, onestitate, respect, simplitate.
Supărarea: 3. simplitate, înţelepciune, atitudine critică, blândeţe, dragoste, 

smerenie.
Încăpăţinarea, neascultarea: 4. reţinere, învăţătură, răbdare, ascultare, sme-

renie.
Respingerea învăţăturii, obrăznicia: 5. modestie, ascultare, reţinere, răbda-

re, respectul, toleranţa.
NB! 6-9: înfumurarea, cinismul, trufia şi nebunia sunt trepte superioare ale 

orgoliului, este nevoie de: 
- multă reţinere, înfrânare de sine, voinţă (uneori chiar umilinţă), multă 

dragoste şi chiar ajutor din exterior; 
- „cămaşa de forţă”, care poate fi îmbrăcată benevol sau forţat, din moment 

ce faptele încep să dăuneze persoanei însăşi şi mai ales celor din jur;
în cele mai grave situaţii, apel la preot, la medicul-psihiatru, aşa cum - 

orgoliul este boala sufletului.
  
Concluzii. Faceţi o debrifare a celor obţinute de elevi în cadrul acestor acti-

vităţi. Propuneţi elevilor o scriere liberă „Până şi după”
Sarcină pentru extindere: realizarea unui proiect de profilaxie a orgoliu-

lui.
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Amorul propriu (orgoliul) – probleme de sensibilitate
Puncte de reper 

tatiana DoIBAnI

Amorul propriu este o calitate preţioasă care contribuie la progresul moral; 
cine are amor propriu are grija demnităţii sale, de care în mod direct depinde 
şi responsabilitatea lui:

el evită vorbe şi fapte care l-ar diminua în ochii săi şi ai celor din jurul - 
său;

el este capabil de a se lupta pentru a se egala şi chiar a-i depăşi pe alţii, - 
pentru a deveni mai înţelept, mai inteligent, mai vrednic, mai generos.

Amorului propriu îi datorăm dorinţa de perfecţionare şi eforturile de asa-
nare morală a personalităţii.

O doză nu prea mare de mândrie (amor propriu depăşit) uneori poate fi 
utilizată, orientată chiar în folosul social. De câte ori suntem martorii unei si-
tuaţii când, pentru a atrage atenţia, acceptul celor din jur, unii oameni care po-
sedă anumite capacităţi depun eforturi mari şi realizează lucruri utile nu doar 
pentru ei înşişi, ci si pentru societate. Dar – atenţie! – această mândrie de sine 
trebuie să coexiste cu modestia, pentru a evita deviaţii negative ale amorului 
propriu, cum ar fi orgoliul.

Modestia (desenul 1) este calitatea care ţine sentimentul iubirii de sine 
în limite. În stare normală, când amorul propriu este controlat de modestie, 
cântarul lăuntric se echilibrează, pe un taler fiind valoarea omului, pe celălalt 
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amorul propriu. În asemenea caz persoana este stăpână pe sine, ştie ce prezin-
tă: ce poate oferi şi ce poate cere, este vorba de nişte limite ale sentimentului 
demnităţii personale. Modestia sau smerenia (virtute creştină) nu înseamnă 
nicidecum umilinţa omului, ci conştientizarea clară a raportului dintre „ceea ce 
sunt şi ceea ce mă cred, ceea ce pot da, dar şi ceea ce vreau să primesc”

Hotarul dintre mândrie (ca un punct critic al amorului propriu) şi orgoliu 
(ca deviaţie a amorului propriu) este foarte subtil şi insensibil. De aceea, per-
soanele deosebit de prudente faţă de orgoliu, spre a se proteja de această devi-
aţie, includ în modestie doze de umilinţă, pentru a nu atinge nicicând hotarul, 
după care vine sentimentul distructiv al iubirii de sine exagerate.

Comentariu la desenul 2.Orgoliul reprezintă părerea şi sentimentul exa-
gerat al omului faţă de sine, supraaprecierea valorii sale. Cântarul lăuntric este 
dezechilibrat. Omul crede despre sine mai mult decât ceea ce este cu adevă-
rat, se supraapreciază. Din punct de vedere valoric, el devine o persoană care 
aparent manifestă o valoare fictivă. Conform desenului, sistemul de apreciere 
personală se ridică foarte mult, iar adevărata valoare a omului cade. Ca urmare, 
intervin deviaţii serioase de comportament, omul intră în câmpul negativ al 
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orgoliului, personalitatea lui suferă mutaţii şi capătă o serie de trăsături dău-
nătoare, atât lui personal, cât şi celor din jur. Aceste trăsături sunt considerate 
feţe ale orgoliului, după care îl recunoaştem pe omul afectat moral de amorul 
propriu exagerat.

Feţele orgoliului:

Lauda prin vorbă, vestimentaţie, comportament (de exemplu, coche-1. 
tăria).

Făţărnicia (ipocrizia).2. 
Supărarea, jignirea (sensibilitate excesivă faţă de propria persoană), care 3. 

poate ajunge la nervozitate şi uneori chiar la mânie.
Încăpăţinarea, neascultarea.4. 
Respingerea învăţăturii, obrăznicia (de regulă, replici de tipul „Lasă-mă, 5. 

că ştiu! Dă-mi pace, că ştiu şi singur ce să fac!”).
Înfumurarea, îngâmfarea.6. 
Cinismul (subaprecierea celor din jur).7. 
Trufia, deşertăciunea („deşertarea vasului”, devalorizarea omului).8. 
Nebunia.9. 

Neutralizatori ai orgoliului:

Lauda: modestie, respect faţă de alţii, dragoste.6. 
Făţărnicia: veracitate, onestitate, respect, simplitate.7. 
Supărarea: simplitate, înţelepciune, atitudine critică, blândeţe, dragoste, 8. 

smerenie.
Încăpăţinarea, neascultarea: reţinere, învăţătură, răbdare, ascultare, sme-9. 

renie.
Respingerea învăţăturii, obrăznicia: modestia, ascultarea, reţinerea, 10. 

răbdarea, respectul, toleranţa.
NB! 6-9: Înfumurarea, cinismul, trufia şi nebunia sunt trepte superioare ale 

orgoliului şi este nevoie de:
multă reţinere, înfrânare de sine, voinţă (uneori chiar umilinţă), multă - 

dragoste şi chiar ajutor din exterior;
„cămaşa de forţă” care poate fi îmbrăcată benevol sau forţat, din moment - 

ce faptele încep să dăuneze persoanei însăşi şi mai ales celor din jur;
în cele mai grave situaţii, apel la medicul-psihiatru, aşa cum orgoliul este - 

boala sufletului.
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Comentariu la desenul 3. Omul este o fiinţă orientată spre urcuş şi, practic, 
fără ajutor din afara lui nu poate coborî sistemul său de apreciere odată creat. 
Este mai firesc pentru el să muncească asupra personalităţii sale, cultivând virtuţi 
şi astfel sa-şi ridice valoarea adevărată la nivelul valorii crezute. Deci, se merge 
conform variantei A, care presupune echilibrarea cântarului valoric prin ridi-
care. Dacă însă autoaprecierea depăşeşte toate limitele, unica soluţie este varianta 
B, care presupune autocoborârea sistemului de apreciere la justa lui valoare, 
prin umilinţă şi, deci, echilibrarea cântarului prin coborâre, lucru imposibil 
fără credinţă. Astfel, Smerenia şi Umilinţa(în cazuri mai grave) sunt două re-
medii prin care ne putem proteja şi salva de orgoliu. În practica vieţii noastre se-
cularizate, din păcate, aproape nu se face educaţie pentru profilaxia orgoliului. Şi 
doar atunci când persoana este deja afectată de orgoliu şi nu mai este capabilă de 
efort volitiv (în cazul stadiilor avansate de orgoliu), se recurge la implicarea celor 
din afara ei (părinţi, pedagogi, psihologi, medici-psihiatri), pentru a o corecta. 
Dacă acest efort nu dă rezultat, atunci omul se pierde în ghearele orgoliului, dău-
nându-şi sie şi celor din jur, influenţând negativ societatea. Cel mai înţelept lucru 
ar fi o educaţie corectă din cea mai fragedă copilărie, prin utilizarea experienţei 
acumulate de veacuri în special de creştinism, experienţă care se bazează, în pri-
mul rând, pe credinţa personală a omului în Dumnezeu, de la care vine ajutorul 
în soluţionarea problemelor de constituire a personalităţii. 
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Îndemn la o viaţă spirituală:
Casa sufletului nostru 

(eseu)

tatiana DoIBAnI 

Este bine, încă din tinereţe, să ne învăţăm a pune accent pe lumea 
noastră interioară, să fim în contact permanent cu noi înşine, pentru că 
anume acolo ne regăsim. Suntem un univers, o comoară, pe care de multe 
ori nici n-o cunoaştem cu desăvârşire, nemaivorbind de faptul că trebuie 
şi s-o explorăm cu bună chibzuinţă. Interiorul nostru spiritual, universul 
nostru valoric este singurul ce ne aparţine şi pe care îl putem stăpâni cu 
adevărat. Chiar dacă ne pare uneori ca suntem bogaţi şi avem multe de 
toate în lumea din exterior, toate acestea sunt vremelnice şi oricând pu-
tem fi lipsiţi de ele.

Adevărata comoară o avem doar înlăuntrul nostru. Este necesară mul-
ta muncă, ca să descoperim şi să utilizăm resursele noastre interne, du-
hovniceşti, spre binele la care ne cheamă în permanenţă Tatăl Nostru Cel 
din Ceruri.

Există oameni care reuşesc atât de bine, comod şi frumos să-şi amena-
jeze casa în care locuiesc, astfel că nu mai doresc s-o părăsească. Şi chiar 
dacă o părăsesc, fac acest lucru foarte selectiv şi pentru puţin timp. Tot-
odată alţii, care locuiesc în dărâmături, caută orice prilej să fugă de acolo 
oriunde ar fi şi pe un timp cât mai îndelungat. Să transferăm acest exem-
plu pe plan spiritual. Omul care trăieşte o viaţă duhovnicească este cel ce 
a făcut ordine în interiorul său, în casa sa spirituală şi le are acolo pe toate: 
poezie, culori, muzică, rugăciune, virtuţi etc. Acesta este asemeni cultiva-
torului viei, care lucrează şi îşi aşteaptă rodul, pentru că în el sălăşluieşte 
Duhul Lui Dumnezeu, prin care se revarsă lumina cea dătătoare de viaţă. 
El lucrează via sufletului său în permanenţă şi ştie că ea va da rod bun la 
vreme potrivită. Dragosta, Credinţa şi Nădegdea sunt pilonii pe care va 
dăinui în veşnicie un astfel de sălaş duhovnicesc, înzestrat cu multe roade 
plăcute, care îl vor face pe om fericit.

În acelaşi timp, există multă lume neînduhovnicită, persoane care nu-
şi lucrează ogorul virtuţilor, din care cauză sunt lipsiţi de Duhul luminat 
şi se simt neîmpliniţi, singuratici, trişti, fricoşi, ca într-o noapte de întu-
neric obscur. Aceştia vor distracţii şi le caută peste tot şi oricând. Pentru 
ei este o tragedie să rămână singuri. Dar oricât ar fugi ei de golul spiritual 
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ce domneşte în sufletul lor, ei nu pot scăpa de el, pentru că lumea interioa-
ră o purtăm cu noi, întotdeauna şi peste tot. De aceea, viaţa lăuntrică are 
întâietate asupra celei exterioare. Aşadar, zădarnice sunt eforturile unora 
de a ieşi cu totul în exterior, în marea plăcerilor şi a distracţiilor înşelă-
toare, pentru că este cu neputinţă acest lucru. În ultimă instanţă, toate se 
sfârşesc, iluziile se spulberă. Într-o zi, ne trezim în casa noastră lăuntrică 
pustie, ca într-o vie împânzită de volbură şi vătămători, ca pe un ogor 
părăsit, ca într-un câmp plin cu neghină. 

Şi pentru că suntem zi şi noapte noi cu noi înşine, este mult mai bine 
să ne amenajăm locul pe care, în realitate, nu-l părăsim niciodată. Să ne 
curăţim casa de păianjeni, de praf, să reparăm ferestrele stricate, prin care 
pot pătrunde oaspeţi nepoftiţi. Cât de bine ne va fi, dacă vom face ordine 
în casa sufletului nostru! Atunci frumuseţea şi armonia vor veni să sălăş-
luiască împreună cu noi, să ne spulbere tristeţea, să ne alunge singurăta-
tea. Atunci Dumnezeu cu Îngerii şi Sfinţii Săi ne vor fi oaspeţi permanenţi 
şi poate chiar vor rămâne cu noi, ca să ne lumineze şi să ne înveţe lucruri 
folositoare pentru mântuirea cea mult dorită de sufletul nostru! 
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Asigurarea cu materiale didactice a disciplinei 
religie: cultul ortodox în anul de studii 2012-2013

Liliana Creţu, 
autor de manuale, formator

Introducerea religiei ca disciplină opţională de învăţământ a determinat 
elaborarea programelor școlare și a manualelor în conformitate cu cerinţele 
Curriculumului modernizat. În februarie 2011, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, 
Mitropolitul Chiţinăului și al Întregii Moldove, a binecuvântat elaborarea ma-
nualelor de religie, cultul ortodox pentru clasele I–VI. Editarea și difuzarea 
manualelor au fost realizate de Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, care a fost instituit prin Hotărârea nr. 4 a Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din Moldova din 28 octombrie 2012. 

Majoritatea manualelor au fost răspândite prin centrele eparhiale, protopo-
piate și parohii, care și-au asumat cheltuielile, astfel elevii primind manualele 
gratis. Anul de studii 2012-2013 a fost un an de pilotare a manualelor de religie 
pentru clasele I-VI, un an pe parcursul căruia au fost acumulate obiecţii, avize, 
sugestii cu privire la conţinutul lor. În acest răstimp, manualele au fost supuse 
unor recenzii teologice realizate de specialiștii Departamentului Studii al Mi-
tropoliei Moldovei și de către profesorii Seminarului Teologic și ai Academiei 
Teologice Ortodoxe din Moscova.  

Avizele au confirmat următoarele: conţinutul manualelor corespunde învă-
ţăturii dogmatice și canonice a Bisericii Ortodoxe. În prezent, Consiliul Edito-
rial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a pregătit documentele necesare pentru 
a propune Ministerului Educaţiei manualele de religie, cultulortodox spre a fi 
avizate. De asemenea, în această perioadă a fost elaborat manualul de religie 
pentru clasa a șaptea, în proces de lucru se află manualele pentru clasele a VIII-
a și a IX-a. Pentru școlile alolingve a fost realizată traducerea curriculumului la 
religie și a manualelor pentru clasele I, III și IV. 

Pe parcursul anului de învăţământ, s-a constatat că una dintre problemele 
majore în predarea disciplinei este lipsa materialelor didactice care ar ajuta 
profesorul de religie în proiectarea didactică. Despre acest fapt mărturisesc și 
numeroasele adresări din partea profesorilor de religie cu rugămintea de a fi 
asiguraţi cu literatură metodică la disciplină.

Ţinând cont de aceste solicitări, pentru noul an de studii ne-am propus 
elaborarea și editarea recomandărilor metodologice la disciplina Religia. Este 
pregătit pentru tipar Ghidul profesorului de religie pentru clasa a V-a. Acesta 
conţine proiecte didactice însoţite de o serie de mijloace instrucţionale: fișe, 
chestionare, citate din scrierile Sfinţilor Părinţi, jocuri didactice, metode in-



93

teractive de predare. Cadrul de învăţare Evocare, Realizare a sensului, Reflec-
ţie şi Extensie (ERRE) este propus ca o formă unică de organizare a proiectării 
didactice. Portofoliul metodic este alcătuit în stilul didacticii active şi con-
structive. Proactivitatea, metodele interactive de grup, cooperarea sunt repere 
dominante în prezentul ghid.

În speranţa că manualele de religie sunt de un real folos în predarea discipli-
nei, mulţumim tuturor celor care ne-au încurajat şi ne-au sprijinit în elaborarea, 
tipărirea şi difuzarea lor, în mod special Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitro-
politul Chişinăului şi al Întregii Moldove, episcoplior, protopopilor, preoţilor, 
specialiştilor responsabili de predarea religiei DRETS şi tuturor persoanelor 
care au contribuit ca lumina Evangheliei să pătrundă în instituţiile şcolare.

În partea practică a discursului vă propun un model de lecţie preluat din 
această lucrare.

Portofoliu metodic

Subiect: Crearea lumii văzute

Clasa a V-a

Subcompetenţe:
Identificarea în textele studiate a căilor prin care Îl putem cunoaşte pe 

Dumnezeu; utilizarea corectă a termenilor religioşi din temele studiate.

Obiective operaţionale:
- să scrie definiţia cuvintelor-cheie: Creator, creaţie, Cartea Facerii, Uni-

vers; 
- să numească motivul şi scopul creaţiei;
- să identifice elementele creaţiei pentru fiecare dintre cele şase zile ale 

creării lumii;
- să demonstreze că lumea a fost creată de Dumnezeu.

Strategii didactice: metoda stelară, metoda zig-zagul, brainstorming scris; 
activitate în grup, frontală, individuală.

Mărgăritare duhovniceşti: „Orice casă este zidită de cineva, iar Ziditorul a 
toate este Dumnezeu” (Evrei 3, 4).

Desfăşurarea activităţii:
Evocare. Captarea atenţiei: elevii audiază poezia Către îngerul păzitor.

Sarcina didactică. Ascultaţi cu atenţie poezia Către îngerul păzitor, autor 
Tatiana Doibani, şi, folosind metoda stelară, formulați întrebări ce se referă la 
cuprinsul ei.

O, Înger Preafrumos, Lumină blândă,
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Apărător al meu din Sfânt Botez, 
Mă-nchin la tine-n inimă plăpândă, 
Te rog, te chem, te caut, te visez.
Doar tu îmi eşti suport în calea lungă, 
Pândită de noroi, de patimi, de păcat, 
Aduci scânteia-n cale să-mi ajungă 
Când trec prin loc întunecat.
Căci mâna ta pe-a mea o întăreşte 
Şi ochiul tău pe-al meu îl face văzător,
Şi la urechea mea cuvântul tău şopteşte 
Adus de tine, de la Creator.
Mă-nchin adânc Sfinţiei tale, 
Te rog să fii alăturea oricând, 
Căci fără tine eu mă pierd pe cale 
Şi pot să fiu un veşnic rătăcit.
Model

Cine? ( Despre cine se vorbeşte în poezie?)
Ce? (Ce face îngerul păzitor?)
unde? (Unde îl însoţeşte îngerul pe om?)
Când? (Când îl păzeşte îngerul pe creştin?)
De ce? (De ce trebuie să ne rugăm îngerului păzitor?)
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         Înger  

Activitatea Asociază
Găsiţi însuşiri pentru cuvântul înger.

Realizarea sensului

Profesorul prezintă motivul şi scopul creaţiei. Credinţa creştină ne învaţă 
că Dumnezeu a creat lumea dintr-un motiv şi cu un scop. Toate au fost create 
de Dumnezeu din bunătate. El a dorit ca întreaga creaţie să se bucure de 
bunătatea şi iubirea Lui. Scopul creaţiei este ca orice făptură să ajungă la o 
comuniune deplină cu Dumnezeu. Din Biblie am aflat că Dumnezeu a creat 
lumea în şase zile, iar în a şaptea zi S-a odihnit. Dumnezeu a creat lumea din 
nimic doar prin Cuvânt: „El a zis şi s-a făcut; El a poruncit şi s-a zidit”. Astăzi 
vom afla cum a fost creată lumea văzută.

Elevii scriu în caiete data şi tema „Crearea lumii văzute”.

Activitatea Studierea temei noi prin metoda zig-zagului

Organizarea colectivului în echipe de învăţare a câte 6 elevi. 1. 
Faza independentă. Clasa se împarte în trei echipe de învăţare, numărându-

se fiecare elev de la unu la şase. Timp de 5 min. citesc în ordine consecutivă din 
manual ziua respectivă a creaţiei (elevul cu cifra 1 – ziua întâi a creaţiei, elevul 
cu cifra 2 – a doua zi a creaţiei etc.

Constituirea grupurilor de experţi2. 
Faza discuţiilor în grupul de experţi. În conformitate cu numărul de ordi-

ne, fiecare se aşază în grupul de experţi, formând şase grupuri. (Grupul unu 
va discuta despre prima zi a creaţiei, grupul doi – despre ziua a doua a crea-
ţiei ş.a.m.d.). Timp de 5 minute se discută informaţia şi se scrie pe un poster 
răspunsul grupului, apoi un reprezentant iese în faţă şi prezintă întregii clase 
crearea lumii din ziua respectivă. 

reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare3. 
Faza raportului de echipă. După prezentarea generală, profesorul întoar-

ce posterele, iar fiecare elev se aşază la locul iniţial, formând din nou trei 

Înger
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echipe de învăţare. Timp de 5 min., grupul elaborează un poster cu toate cele 
şase zile ale creaţiei, pe care imediat îl atârnă pe tablă. Profesorul întoarce 
din nou posterele pentru comparaţie şi împreună cu elevii fac totalurile. 

Reflecţie

Activitatea În ce zi a fost creat?

Pe tablă, din timp, sunt scrise cuvinte. Elevii scriu ziua creării în dreptul 
fiecărui şir de cuvinte:

   Saturn, Soarele, Luna 
    
   Lupul, ursul, căprioara

   Lumina, ziua, noaptea

   Constelaţiile Ursa Mare, Ursa Mică

   Anotimpurile, anii, lunile

   Continentele, insulele, munţii

   Mările, oceanele, râurile

   Iarba, florile, copacii

   Delfinul, rechinul, ştiuca

   Cocostârcul, vulturul, rândunica

   Şarpele, broasca ţestoasă, şopârla.

Activitatea Motive pentru care trebuie să ocrotim natura 

Elevii primesc fişe cu următorul ”ciorchine” desenat şi-l completează în 
decurs de 4-5 minute.
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Motive pentru care 
trebuie să ocrotesc 

natura 

 

Motive pentru care 
trebuie să ocrotesc 

natura

Activitatea Floarea recunoştinţei 

Profesorul, din timp, atârnă pe tablă o floare cu 8 petale. Fiecare elev tre-
buie să-şi exprime recunoştinţa sa faţă de Dumnezeu printr-un singur cuvânt. 
Acest cuvânt îl scrie pe o petală.

Exemplu:
Viaţă
Sănătate
Grijă
Bunătate
Dragoste

Astăzi la lecţie am învăţat despre___________
M-am simţit___________
Mi-a plăcut______________
Aş dori_______________

Tema pentru acasă:

Alcătuiți o scrisoare unui prieten, în care argumentaţi că Dumnezeu este 
Creatorul lumii. 
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Pledoarie pentru revenirea învățăturii creştine 
în mediul universitar

Pr. dr. octavian MoşIn, 
metodist în protopopiatul Chişinău, sectorul I

După o perioadă plină de văduvie, instaurată în anii dictaturii sovietice, 
ne-am pomenit în perioada suveranității fără instituții teologice. Acum două 
decenii, răsăreau primele pepiniere de cadre teologice. S-au deschis câteva şcoli 
duhovniceşti, care au început să pregătească slujitori şi dascăli.

Primii paşi de revenire a teologiei într-un mediu universitar laic au fost fă-
cuţi în anii 1991-1993, perioadă în care a fost reactivată Facultatea de Teologie 
în cadrul Universității de Stat din Moldova, dar care s-a reorganizat şi s-a sepa-
rat după modelul academiilor duhovniceşti din cadrul Patriarhiei Ruse.

Majoritatea învățăceilor-teologi, totuşi, încep a fi şcoliți acasă, iar numărul 
celor care aplică în facultăți sau seminare din România, Rusia sau Ucraina este 
în descreştere. 

Deşi majoritatea absolvenților şcolilor teologice rămân în sânul Bisericii, iar 
studiile le asigură posibilitatea de a activa în diverse structuri eclesiale, apare 
o problemă delicată care rămâne a fi încă nesoluționată. Biserica Ortodoxă nu 
are instituții acreditate, ceea ce restricționează valabilitatea diplomelor, acestea 
fiind emise în exclusivitate pentru necesitățile cultului.

În ultimul deceniu, absolvenții-teologi au conştientizat această realitate, 
mai ales când au încercat să se încadreze în alte domenii de activitate. Multora 
li se reproşează că nu au studii superioare recunoscute. Astfel, a apărut firesca 
întrebare: Ce este de făcut?

Cu mila şi cu îndurările Domnului, absolvenții Academiei Teologice din 
Chişinău şi ai fostului Institut Teologic din Zăbriceni, dar şi ai academiilor 
duhovniceşti din Rusia, Ucraina şi Belarus au încercat să-şi continuie studiile 
postuniversitare în diverse universități din țară şi de peste hotare. Aceştia sunt 
admişi, dar în unele instituții cu mari dificultăți, deoarece nu este clar definit 
statutul instituțiilor teologice.

Această realitate este conştientizată de conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse, 
pornindu-se reforme în învățământul teologic, în vederea încadrării acestuia în 
sistemul şi procesul de învățământ statal.

Recent Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, referindu-se la acest 
aspect, a declarat următoarele: ”În societatea laică poţi auzi uneori opinii, pre-
cum că învăţământul nostru duhovnicesc este mai puţin calitativ decât cel laic, 
că el este prea specializat, fiind rupt de contemporaneitate, că nici chiar ab-
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solventul celei mai prestigioase academii duhovniceşti nu poate fi comparat 
cu un absolvent al unei universităţi laice. Desigur, acesta este un stereotip de 
gândire, care s-a format din cauza unei oarecare neîncrederi faţă de sistemul 
învăţământului duhovnicesc, manifestate de o parte din societate şi din mediul 
academic...  

Orice ar spune despre învăţământul duhovnicesc persoane care nu au 
nicio atribuţie şi care, posibil, nu au citit niciodată vreun text teologic, noi 
trebuie să atingem un asemenea nivel, încât institutele, universităţile, şcolile 
noastre de spiritualitate creştină să intre în categoria celor mai bune instituţii 
de învăţământ superior din ţară. Lucrările noastre au scopul de a apropia acel 
moment, când vom putea pretinde la un loc de frunte în ratingul mondial al 
instituţiilor de învăţământ superior; şi trebuie să începem acest lucru chiar 
acum, fără amânare.

Şcolile duhovniceşti trebuie să fie recunoscute integral de către Stat şi 
societate drept centre umanitare ştiinţifico-intelectuale contemporane, bine 
dezvoltate şi competitive, care pregătesc nu doar o cohortă de preoţi, dar spe-
cialişti cu profil academic umanitar. Anume aceasta trebuie să rezulte din 
reforma învăţământului.  

Preotul trebuie să aibă o pregătire multilaterală, deoarece el comunică cu 
persoane de diferite profesii şi cu fiecare trebuie să poată discuta în limbajul 
lui. De aceea, consider foarte important de a dezvolta colaborarea cu instituţiile 
de învăţământ superior din domeniul ştiinţelor naturale, de a invita profesorii 
să ţină prelegeri în instituţiile noastre. Şi noi, la rândul nostru, suntem dispuşi, 
la solicitare, să ţinem lecţii sau chiar cursuri în acele instituţii laice, inclusiv cu 
profil tehnic, care sunt interesate să capete cunoştinţe despre ştiinţa teologică 
contemporană.

Şcolile noastre teologice sunt tocmai acel loc, unde dospeşte aluatul vieţii 
duhovniceşti a societăţii noastre. În acest sens, responsabilitatea lor este mare. 
Apostolul Petru spune: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, (…) cu voie bună, după 
Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste 
Biserici, ci pilde făcându-vă turmei” (1 Petru 5, 2-3). De aceste cuvinte pline de 
har trebuie să fie pătruns întreg sistemul nostru de învăţământ duhovnicesc, 
căci realizarea acestei învăţături constituie sensul lui adevărat”.1

Raportând cele spuse la Republica Moldova, putem constata realitatea 
că unii absolvenți-teologi au urmat, după absolvirea instituției teologice, o 

1 Fragmente din discursul Patriarhului Kiril, ținut la 21 iunie 2013 în Catedrala 
„Hristos Mântuitorul” din Moscova, când a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Bise-
ricesc Suprem al Bisericii Ortodoxe Ruse. În deschiderea şedinţei Întâistătătorul a expus 
unele opinii privind căile de dezvoltare a învăţământului duhovnicesc în Biserica Orto-
doxă Rusă. Sursa: http://patriarhia.ru 
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instituție laică sau au pledat pentru programe de masterat înrudite cu teologia 
şi spiritualitatea creştină. Peste o sută de teologi autohtoni au urmat studii 
postuniversitare în domenii ca: filosofia, istoria, psihologia, asistența socială, 
dreptul, pedagogia ş.a.

Odată cu introducerea în învățământul preuniversitar a disciplinei Religie, 
sunt invitați sau încearcă să se încadreze în sistemul şcolar numeroşi slujitori 
şi teologi. Aici apare problema actelor de studii, ce le-ar permite predarea 
unei astfel de discipline. Multe instituții văd o problemă pentru cei care au 
diplome neacreditate eliberate de şcolile duhovniceşti.

Astfel, a apărut nevoia unei soluții, iar acest lucru l-a identificat Universi-
tatea de Stat din Moldova, care propune programe de master ce includ modu-
lul psihopedagogic şi disciplinele teologice, care le permit absolvenților să ac-
tiveze în şcoală. Anul de studii 2012-2013 a demonstrat că astfel de masterate 
sunt reuşite şi necesare, înscriindu-se peste douăzeci de teologi în programul 
Studii filologice şi spiritualitate creştină din cadrul Facultății de Litere a USM2. 
Din anul 2013 porneşte concomitent programul Consiliere educațională şi 
spirituală din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, USM3.  

Pentru ciclul I, licență, la Facultatea de Litere şi la cea de Istorie şi Filo-
sofie se vor forma grupe cu frecvența redusă pentru contingentul bisericesc, 
propunându-li-se specializări în spiritualitate creştină şi istoria religiilor.

Universitatea Padagogică de Stat ”I. Creangă” propune formarea 
specialiştilor la disciplina din ciclul primar – Educație moral-spirituală.

Probabil, aceasta este perspectiva într-o perioadă de tranziție, până când 
se vor cristaliza catedre şi facultăți teologice în cadrul unor universități.

O primă realizare este includerea în noul nomenclator al specialităților 
ştiințifice a domeniilor Religie şi Teologie, ceea ce va facilita cercetarea4. Toto-
dată, este bine-venit Acordul de colaborare între Mitropolia Moldovei şi Aca-
demia de Ştiințe a Moldovei.5

În campusul Universității de Stat din Moldova apare o primă colecție de 
carte religioasă, care poate fi accesată şi prin intermediul internetului.6

Acestea fiind menţionate, punem multă nădejde că învățământul teologic 
şi, de rând cu el, şi cel religios va reveni în albia firească, iar noțiunile Biseri-
că şi Teologie vor constitui nucleul preocupărilor celor care, de rând cu cele 
pământeşti, râvnesc şi cele cereşti.

2 A se vedea  http://litere.md sau  http://masterateortodoxe.blogspot.com. 
3 A se vedea http://psihologie2013.wordpress.com
4 A se vedea http://cnaa.md  
5 A se vedea http://mitropolia.md şi http://asm.md
6 A se vedea adresa http://tinread.usm.md/opac 
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Aş vrea să închei cu câteva idei despre importanța mediului academic 
în formarea personalității, expuse acum câteva zile de Patriarhul Kiril, după 
conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Centrului ştiinţific de chirurgie 
„Acad. Petrovski” din Rusia. 

”Pe parcursul multor ani de viaţă am avut relaţii strânse cu mediul acade-
mic. Aş putea spune că m-am format ca personalitate, ca ierarh al Bisericii, 
în primul rând, în mediul academic. O bună parte din viaţa mea a fost legată 
de Academia duhovnicească din Leningrad (cum se numea atunci), pe care 
ulterior am condus-o, fiind rector timp de zece ani. Îmi amintesc, cât de mult 
influenţează mediul academic formarea disciplinei interioare a omului, dez-
voltă atitudinea sa critică faţă de sine însuşi, îl face pe om să fie mai reţinut în 
vorbe, mai disciplinat în gândurile sale, capabil de dialog. Uneori, când citeşti 
unele articole publicistice sau priveşti vreo emisiune  televizată, te întrebi ne-
dumerit: Cum este posibil aşa ceva? Nu se poate să spui neadevăruri! Doar este 
lesne de dovedit că cele enunţate nu corespund adevărului! De ce, totuşi, oamenii 
strigă în gura mare, fără pic de jenă, în întreaga ţară, fără să mai permită cuiva 
să spună un cuvânt? Aş răspunde în felul următor la această întrebare: parti-
cipanţii la asemenea dezbateri, care substituie adevărul cu patosul publicistic, 
nu au avut experienţa educaţiei în mediul academic. Acolo unde este prezentă 
ştiinţa, acolo întotdeauna există o opoziţie înţeleaptă, acolo întotdeauna este 
prezentă o asemenea noţiune precum oponentul, acolo nu poţi rosti cuvinte 
deşarte, neargumentate – vei fi corectat, fără ca cineva să ridice vocea; vei fi 
corectat, pornind de la logică, de la cunoştinţe, de la experienţă. Din păcate, 
asemenea lucruri nu se produc în spaţiul nostru public. Nu avem persoane care 
pot să se ridice şi să corecteze – spaţiul mediatic se formează în aşa mod încât în 
el nu-şi pot găsi locul, aprecierea ştiinţifică a opiniilor, a propunerilor, a ideilor 
expuse.

Activitatea ştiinţifică este o muncă grea. Dumneavoastră, medicii-savanți, 
cunoaşteţi acest lucru mai bine decât mine şi, într-o măsură oarecare, cerce-
tarea solicită omului o implicare deplină. Fără răbdare, tenacitate, curaj este 
practic imposibil să obţii succese în orice activitate, dar mai ales în domeniul 
cercetărilor ştiinţifice. Iată de ce ştiinţa îmi este apropiată şi în plan spiritual, 
deoarece şi acolo este vorba de lucrarea vieţii. Nu poţi fi savant doar 10, 20, 
30 la sută din timpul tău. Dacă te ocupi de ştiinţă, această activitate absoarbe 
întreaga ta viaţă, devine prioritatea principală, căreia i se supun toate celelalte, 
inclusiv viaţa personală şi timpul liber. În acest sens, slujirea Bisericii se asea-
mănă cu explorările ştiinţifice. Nici Bisericii nu-i poţi sluji în proporţie de 10, 
15 sau 20%. Dacă îţi asumi această slujire, aceasta înseamnă că ea devine nu 
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