
Cuvânt pastoral al Conferinței Episcopilor Ortodocși  
din Germania pentru predarea Religiei 

 

Lubiți Părinți, frați și surori 

„Lăsați copiii şi nu-i opriți să vină la Mine!” 
(Matei 19,14) 

În privinta unei situații pe care o avem la inimă și de importanță majoră pentru viitorul 
Bisericii noastre în această țară, ne adresăm noi astăzi împreună, episcopii ortodocși din 
Germania într-un cuvânt pastoral comun, Dumneavoastră, dragi creștini ortodocși din 
Germania. 

Printre grijile încredințate nouă ca arhipăstori ai întregii Bisericii Ortodoxe din Germania, se 
numără și cea a transmiterii sfintei noastre credințe generațiilor următoare: educația 
religioasă a copiilor și tinerilor reprezintă mai ales în situația comunităților noastre din 
diaspora un câmp de lucru de mare importanță, în orice caz adesea un câmp de lucru 
pietros. 

Privim cu îngrijorare, cum cîteva mădulare tinere ale Bisericii noastre cresc fără instrucția 
religioasă necesară, care îi ajută să păstreze credința mamelor și taților lor și s-o transmită la 
rândul lor copiilor lor. 

Pentru noi episopii este foarte neliniștitor faptul că învățământul ortodox religios a ajuns 
pînă acum doar într-un procent relativ mic la elevele și elevii din Germania. 

Am devenit cetățenii acestei țări și suntem aceasta cu plăcere: de accea purtăm împreună cu 
instituțiile statului german responsabilitatea ca tinerii și copiii noștri să fie integrați în 
această societate și totodată să nu-și piardă propria identitate religioasă ortodoxă și aceasta 
este o misiune importantă a învățământului religios de stat, care sub aspect cantitativ și 
calitativ corespunde învățământului celorlalte Biserici și Comunități religioase. 

Constatăm cu bucurie, că din partea instituțiilor responsabile ale statului, preocuparea 
noastră este apreciata pozitiv. Astfel pînă acum patru Landuri au introdus oficial religia în 
scolile de stat și anume: Nord Rhein-Westfallen, Niedersachsen, Bayern și Hessen, deci acele 
Landuri cu cel mai mare număr de comunități ortodoxe și credincioși ortodocși din 
Germania. Landurile Rheinland-Pfalz și Baden-Würtemberg cu care suntem în tratative se 
arată în principiu de accord cu introducerea religiei ortodoxe în școală. 

Între timp constatăm cu bucurie că există posibilitatea pregătirii profesorilor de religie din 
toate națiunile ortodoxe, care trăiesc în Germania, și anume profesori și profesoare care se 
formează în această țară și care cunosc situația Bisercii Ortodoxe în Germania, precum și 
viața elevelor și a elevilor. Astfel de posibilități există la Universitatea din München precum 
și la Universitatea din Münster. 



Totuși și în sus numitele Landuri suntem departe de a avea o ofertă de educație religiosă 
ortodoxă care să acopere întreaga suprafață a Landului în special datorită lipsei unei 
rezonanțe pozitive din partea comunităților noastre și pentru că în puține localități se cere 
înființarea și organizarea învâțământului religios. Aceeasta cu atât mai mult cu cât în unele 
Landuri bazele statistice necesare din partea statului nu sunt disponibile pînă în prezent. 

Nu avem voie să ne raportăm doar la stat și să așteptăm soluții doar din partea lui: cu privire 
la educația religioasă a copiilor noștri, este nevoie de mobilizarea și angajamentul tuturor 
creștinilor ortodocși din Germania. 

Este vremea să acționăm, altfel există pericolul, ca o generație de tineri creștini ortodocși să 
se maturizeze și care să fie tot mai înstrăinată de credința proprie sau a părinților lor. Este de 
necontestat faptul, că pe lîngă cateheza de duminică, o funcție esențială în transmiterea 
valorilor îi revine și învățământului religios din cadrul sistemului de învățământ școlar. Nu 
putem renunța la învățământul religios școlar, dacă vrem ca, tinerii și copiii noștri să nu 
piardă legătura cu Biserica și credința, respectiv să o reducă la o particularitate folclorică a 
originii lor naționale. 

În această misiune ne bazăm în mod esențial, pe colaborarea preoților și a părinților, adică 
pe susținerea Dumneavoastră: 

 Să folosim posibilitatea ca, prin învățământul religios ortodox școlar, copiii noștri, să 
cunoască și să crească în credința mamelor și taților lor! 
 

 Insistați ca și copilul Dumneavoastră să primească învățământ religios ortodox în 
scoala în care invață! 
 

 Informați și pe alți părinți ortodocși despre această posibilitate și despre faptul că ea 
trebuie neapărat folosită! 
 

 Să fiți pregătiți să ajutați la organizarea învățământul religios și să vă aduceți copii la 
ora de religie! 

Doar dacă reușim ca generației ortodoxe care se maturizează in Germania, să-i oferim, din 
credința ortodoxă trăită și din tradiția ortodoxă adevarata, armura necesară care să-i 
permită pe de o parte integrarea în societatea acestei țări și pe de alta, participarea la 
dezvoltarea acestei societăți, armura care să-i păzească de o asimilare într-un mediu din ce 
în ce mai depărtat de credința creștină, putem să privim cu speranță către viitorul Bisericii 
Ortodoxe în Germania spre Slava lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh! 

Berlin, 12 Noiembrie 2011 
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