Educaåie

Între datinã ºi
credinþã

D

upã cãderea lui Ceauºescu, Ministerul Învãþãmântului a aprobat predarea
religiei în ºcoli. Mulþi creºtini s-au
bucurat ºi au crezut cã, în sfârºit,
Dumnezeu cerceteazã România,
cã elevii vor putea auzi Cuvântul
Sfânt chiar de la catedrã. Dar
gândurile noastre sunt aºa de
departe de gândurile lui Dumnezeu, cât sunt cerurile de pãmânt.
ªi într-adevãr, lucrurile nu au
fost aºa de simple. Pentru aceastã
disciplinã la început nu au existat
nici manuale, nici cadre didactice
pregãtite, nici mãcar nu se ºtia
dacã orele vor fi opþionale sau
obligatorii.
Cu mulþi ani în urmã, o sorã
de credinþã, profesoarã la o ºcoalã
de provincie, mi-a relatat niºte
fapte legate de introducerea
acestui nou obiect de studiu. Nu
vreau sã fac niciun comentariu,
ci doar consemnez cele transmise de ea:
ªcoala în care mã aflam pe
atunci avea multe clase. Directorul nu avea pe cine sã aducã
pentru aceastã materie. Cu emoþie m-am gândit cã mi-ar plãcea
sã iau câteva ore suplimentare de
religie ºi direcþia ºcolii a fost de
acord. Mai mult, mi-a dat voie sã
iau toate orele de religie. Ce har!
mi-am zis ºi iar m-am entuziasmat
pânã în nori. O colegã de istorie,
atee convinsã, a vrut ºi ea sã predea aceastã materie, dar s-a
retras pentru cã nu avea certitudinea cã orele de religie vor fi
plãtite.
Apoi, pentru predarea acestei discipline mi s-a cerut aprobarea protoieriei, care trebuia luatã
de la Patriarhia din Piaþa Unirii.

Un bãrbat de acolo, desigur o
faþã bisericeascã, mi-a pus câteva
întrebãri:
- Ce þi-ai propus dumneata sã
faci la aceastã disciplinã? Cum
vezi aceastã lucrare?
- Aº vrea sã-i învãþ pe elevi
frica de Dumnezeu.
- Adicã?
- Sã-i învãþ sã se roage lui
Dumnezeu ºi sã preþuiascã
Biblia.
Bãrbatul acela a luat o adeverinþã, a completat-o pe loc cu

„Învaþã pe
copil calea
pe care trebuie
s-o urmeze,
ºi când va
îmbãtrâni,
nu se va abate
de la ea.”
Proverbe 22.6
datele mele ºi mi-a întins-o.
- De mâine poþi face acest
lucru.
A doua zi am prezentat la
ºcoalã adeverinþa ºi toþi s-au
mirat cã am luat-o aºa repede.
Protoieria nu elibera asemenea
act decât dupã absolvirea unor
cursuri de cel puþin ºase luni. Nu
a înþeles nimeni de ce s-a fãcut o
excepþie în privinþa mea, iar eu
nu am dat explicaþii.
Entuziasmul meu s-a stins

curând pentru cã foarte repede
lucrurile au luat-o cãtre un fãgaº
neaºteptat. Nu am apucat sã
intru decât la o orã de religie,
cãci secretara ºcolii aflase de
orele mele suplimentare ºi intrase
în panicã.
- Sper cã nu aþi luat ºi clasa
în care e fiul meu, cã deja am
dureri de inimã. Nu vreau sã-l
învãþaþi altã credinþã.
Telefonul fãrã fir al satului a
funcþionat excelent. Urmãtorul
care s-a speriat de intenþiile mele
a fost preotul din sat. M-a cãutat
la ºcoalã ºi m-a rugat insistent
sã merg la el acasã. Soþia lui m-a
servit cu o cafea iar noi am comentat câteva ore programa de
religie. Nu am putut sã uit discuþia cu el.
- Ce v-a venit sã predaþi
religia?
- Nu suntem toþi creºtini? Nu
avem aceeaºi Biblie?
-Nu, doamnã, între credinþele
noastre e prãpastie mare. Dumneata nu o sã poþi transmite
elevilor dragoste pentru religia
ortodoxã.
- Dar pentru Dumnezeu ºi
pentru Cuvântul Lui o sã pot
transmite dragoste.
- ªtiþi cã nu existã manual de
religie? Dupã ce vreþi sã predaþi?
- Dupã Biblia ilustratã. Acolo
am marile teme biblice. Le
ajustez în funcþie de anul de
studiu. Am materiale didactice.
- Eu rãspund de aceastã
disciplinã ºi nu sunt de acord.
- Ce propuneþi atunci ?
- O sã vã împrumut o carte
mai veche de religie ortodoxã
sau mergeþi la catolici ºi
cumpãraþi una de la ei.
- O sã fac ºi asta. Dar doresc
sã predau ºi niºte teme din Evanghelie. Vreau sã prezint viaþa lui
Isus, minunile Lui, pildele Lui, ...
- Nicidecum. La ora de
religie va trebui sã aveþi o altã
tematicã: sã explicaþi elevilor
despre veºmintele preoþeºti,
(continuare în pag. 10)
Cuvântul Adevãrului
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