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Intenţia noastră este aceea de a promova o educaţie creştină autentică, 
întrucât, în destul de multe cazuri, sub masca unei duhovnicii scrupuloase şi 
a unei pietăţi exacerbate se ascund, de fapt, o seamă de obsesii, complexe, 
frustrări, refulări, diverse neîmpliniri datorate unor deficienţe educative şi 
unor abordări nerealiste, începând din copilărie, provenind din timorările, 
„bâlbâielile” sau ezitările şi tăcerea părinţilor şi a celorlalţi educatori.

Când transmitem viaţă unei alte generaţii, sarci na noastră este de a transmite 
nu numai viaţa tru pului, ci şi o viaţă duhovnicească. Este important să le asi-
gurăm o dezvoltare mentală şi afectivă sănătoasă; dar încă şi mai important e 
să susţinem creşterea duhovnicească a unui copil. Viaţa duhovnicească este 
moştenirea cea mai de preţ pe care o putem lăsa adolescentului nostru 1.

Cercetările recente conchid că structurarea psihologică individuală se 
încheie în jurul vârstei de douăzeci de ani, iar imaginile parentale însoţesc 
continuu procesul dezvoltării psihologice, persistând chiar şi după maturarea 
completă, atunci când insul devine personalitate adultă. În deplin acord cu 
aceste rezultate, teologia morală creştină susţine că cei mai mari oameni ai 
Bisericii îşi datorează ascensiunea lor pe culmile desăvârşirii în mare parte 
bunei creşteri primite în familie 2. Una dintre importantele revelări din literatura 
de specialitate pe marginea socializării religioase este aceea conform căreia 
calitatea relaţiei tânărului cu părinţii determină eficacitatea socializării religi-
oase parentale. Religiozitatea tânărului ataşat în mod puternic sau a tânărului 
care consideră relaţia cu părinţii săi ca fiind bună corespunde, în general, cu 
religiozitatea părinţilor săi. Religiozitatea tânărului, care nu are o relaţie foarte 
bună cu părinţii, are tendinţa de a fi diferită de cea a părinţilor săi. Unii tineri 
rup relaţiile cu religia pentru a marca o ruptură decisivă de un sistem familial 
nefuncţional ce se bazează pe religie. Alţii se convertesc pentru a căuta 
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ataşamente bazate pe religie, care lipsesc în sistemul lor familial 3. Un rol de 
seamă în descoperirea vocaţiei religioase şi a structurării unei identităţi duhov-
niceşti a adolescentului, revine atât părinţilor, dar mai ales legăturii sacramen-
tale cu Biserica, îndeosebi în Taina Spovedaniei cu preotul duhovnic. Aşa cum 
duhovnicul copilăriei îşi imprimă, esenţial, pecetea asupra dezvoltării ulterioare 
a vieţii sale, duhovnicul adolescenţei - adeseori acelaşi -are un rol fundamental 
în seriozitatea angajării lui în viaţa duhovnicească.

Mediul familial are, după cum se ştie, o influenţă determinantă asupra 
dezvoltării morale, întrucât cele mai frecvente devieri caracteriale ale copiilor 
şi delicte gratuite comise de aceştia au ca principal mobil carenţele din sfera 
afectivă, condiţionate de un tratament educativ inadecvat sau un model negativ 
al exemplului personal al părinţilor.

Aceste observaţii impun o educaţie onestă şi clară deoarece, adeseori, sub 
masca puritanismului, a angelismului şi a unei false duhovnicii se ascund mari 
tulburări, obsesii şi complexe, izvorând tocmai dintr-o educaţie defectuoasă 
şi o religiozitate „perfectistă”, complet ruptă de realitate. Ca de altfel, în tot 
ceea ce ţine de educaţia creştină, principiul fundamental, care se aplică şi în 
cazul de faţă, este cel al educaţiei întru adevăr, spus gradual şi la modul cel 
mai firesc; a nu se evita deci, răspunsurile la întrebările copilului (puberului, 
adolescentului), oricât de indiscrete şi incomode ar fi, a nu minţi, dar nici a 
nu intra în prea multe amănunte.

Răspunsurile trebuie să fie prompte, cu naturaleţe. Nu este mai puţin ade-
vărat că o educaţie austeră poate duce la grave confuzii de identitate şi sens 
existenţial sau chiar la eşecuri vocaţionale, destule persoane oscilând între o 
“refulare” de tip pseudo-monastic şi viaţă de familie. Nu trebuie exagerat nici 
cu tutela excesivă asupra comportamentului puberului şi adolescentului, cu 
atât mai puţin cu “intoxicarea” de poveţe, cresţine, dar nici prin acordarea unei 
independenţe totale, fără niciun control moral, ambele extreme fiind la fel de 
periculoase. Un tratament expeditiv şi inadecvat aplicat adolescentului, fie din 
ignoranţă, fie din ignorarea problemelor specifice vârstei, riscă să compromită 
definitiv legătura sa cu cele sfinte, cu Biserica, fapt cu posibile consecinţe 
morale dezastruoase pe toata viaţa 4. 

Aşa cum putem intui, un stil educaţional familial extremist, opus indife-
rentismului, îl constituie dopajul religios, îndoctrinarea forţată „duhovnicească” 
şi impunerea arbitrară şi fără discernământ a unor deprinderi şi practici reli-
gioase tradiţionale. E regretabil să constatăm că sunt şi azi familii care aplică 
mai curând o ghiftuială religioasă pentru adulţi - nongradual şi nonselectiv - 
copiilor, fără a ţine seama de particularităţile specifice de vârstă şi de posibi-
lităţile lor reale de a asimila şi digera, în locul unei formări duhovniceşti 
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ponderate, fireşti. Acest sistem educativ auster şi coercitiv, de înduhovnicire 
cazonă, de „militarizare” a sentimentului religios, va genera ulterior repulsie 
şi un refuz total al celor sfinte, sau invers, un conformism religios noncerebral, 
fundamentalist, de tip sectar şi, nu de puţine ori, o religiozitate profund 
patologică 5.

Ambele ex treme sunt la fel de păguboase: fie viaţă familială fără rugăciune 
şi preocupări duhovniceşti, fie înduhovnicirea de cazarmă. Copilul, încă din 
anii petrecuţi în familie, trebuie să înveţe frica, mai exact spus dragostea lui 
Dumnezeu în mod firesc, să deprindă practica rugăciunii, începând cu 
„Îngerelul” şi alte rugăciuni ale copilăriei, să simtă natural duhul de seninătate, 
tihnă, blândeţe şi sfinţenie al casei creştine. Dacă cercetările de specialitate 
au semnalat existenţa unei adevărate contagiuni afective familiale (cu referire 
la tensiune, bună dispoziţie, aroganţă), dacă mediul familial este „contagios”, 
din perspectiva noastră, acest fapt merită reţinut în ideea primenirii şi îndu-
hovnicirii vieţii de familie ca premisă a înduhovnicirii vieţii copilului. Ştim 
că dascălul cel mai eficient este exemplul personal. Unde există preocupări 
duhovniceşti familiale, şi copilul va manifesta, în mod sigur, aptitudini reli-
gioase; unde lipseşte mediul şi modelul familial religios, activarea ulterioară 
a predispoziţiilor native pentru sacru, respectiv formarea deprinderilor duhov-
niceşti la o vârstă mai înaintată, va fi extrem de dificilă, dacă nu chiar impo-
sibilă. Un amănunt esenţial este acela că nu luăm de la ceilalţi ceea ce vor să 
ne dea, ci luăm ceea ce ei sunt. Şi dăm, la rândul nostru, tinerilor nu ceea ce 
avem, ci ceea ce suntem. Este o diferenţă majoră între a avea şi a fi 6. După 
cum s-a amintit, climatul familial marchează profund şi ireversibil “destinul” 
duhovnicesc al copilului. Iată de ce, este nevoie de o atmosferă caldă, tonică, 
securizantă, afectivă, duhovnicească, care nu poate vieţui decât în reciprocitate 
de iubire şi respect. În aceste condiţii, rolul parental implică responsabilităţi 
multiple şi de durată nelimitată, care încep încă din momentul conceperii 
copilului şi chiar cu mult înainte, întrucât fiinţa care se plămădeşte nu este o 
aglomerare amorfă de celule, ci un sâmbure de viaţă şi mister.

Esenţa Ortodoxiei este firea omului. Pe drept cuvânt, Ortodoxie înseamnă 
firesc, normalitate, naturaleţe, nu extremism, fundamentalism, pietism, excese 
- maladii de fapt - de tot felul. Conform revelaţiei, omul în întregul lui este 
destinat mântuirii, după cuvântul Apostolului Pavel: Sau nu ştiţi că trupul 
vostru este templu al Duhului Sfânt (I Corinteni 6, 19). Şi aceasta pentru că 
în concepţia creştină, trupului i se recunoaşte demnitatea de „templu al Duhului 
Sfânt”, iar „unirea între suflet şi trup” e atât de deplină, că ele formează o 
singură fire, superioară naturii, nici nu poate fi vorba despre o dispreţuire a 
lui şi a celor ce ţin de nevoile sale fireşti. În schimb, pentru o educaţie 
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duhovnicească firească, se impune încă devreme înlăturarea atâtor prejudecăţi 
şi tabuuri.

În opinia specialiştilor în domeniu, deficienţele care se întâlnesc pe această 
linie sunt, de regulă, rodul unei educaţii deformate, rigide. Părinţii cu atitudini 
hiperautoritare faţă de copii induc trăiri de culpabilitate şi restricţii punitive 
fiilor şi fiicelor, mai ales în perioada adolescenţei. Aceştia, la rândul lor, nu 
reuşesc să adopte un comportament firesc şi sigur, pendulând între incertitudini 
şi speranţă, adesea nerealistă, între confuzii şi dorinţă, duplicităţi şi tentaţii, 
erori şi inhibiţii, impuls şi sentimente de vinovăţie 7.

Alte riscuri pe planul moralităţii, ce pândesc structurarea şi dezvoltarea 
armonioasă, sănătoasă, a personalităţii adolescentului, sunt reprezentate de: 
hipersensibilitate, timiditate, anxietate. Acestea evocă consecinţele unei edu-
caţii defectuoase pe toate planurile, dar mai ales ale ignoranţei şi nesocotirii 
„furtunilor” interioare şi „imploziilor” din sufletul incandescent al 
adolescentului.

 Aceste fapte reprobabile sunt, fără îndoială, nu doar rezultatul lipsei 
unei educaţii civice în general ci, în mod special, sunt consecinţa absenţei 
totale a educaţiei religioase, a unei atitudini de viaţă şi comportament moral-
creştin. În plus, faţă de aportul la cristalizarea conştiinţei de sine, se impune 
o preocupare intensă din partea mai multor factori educativi - părinţi, profesori, 
preoţi, cateheţi etc. - în sprijinul descoperirii şi consacrării unei vocaţii şi 
identităţi duhovniceşti a adolescentului.

7  Pr. dr. Eugen Jurca, Op. cit., p. 199.


