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Religia este definitã în mod curent ca un raport variat identificabil în
sentimente ºi manifestãri de omagiu, veneraþie ºi adorare, care leagã omul de
ceea ce el considerã sacru ºi divin. Religia pozitivã sau istoricã este fondatã pe
un complex de adevãruri revelate într-un moment al timpului de Dumnezeu.
Religia naturalã este cea fondatã pe natura însãºi a omului care, cu forþele sale
ºi ale raþiunii, poate sã ajungã la Dumnezeu ºi sã-ºi explice nemurirea sufletului
ºi universalitatea legii morale. Ar putea sã fie înþeleasã ca orice cult determinat
de conþinuturi de credinþã . În limba ebraicã, termenii folosiþi pentru a reda1

aceastã realitate sunt da‘at, de la rãdãcina yd%, cu referinþã la cunoaºtere,
înþelepciune. Este vorba de o cunoaºtere profundã, chiar empiricã, ºi
$emmunah, de la rãdãcina $mn, care indicã tãria, siguranþa, credinþa fermã,
încrederea. În limba greacã, termenul folosit cel mai des este èñçóêgéá, termen
cu o etimologie mult discutatã . Lãsând la o parte discuþiile etimologice, putem2

spune cã termenul derivã de la ideea de ceremonie externã a cultului.
Dacã pornim de la aceastã definiþie a religiei, atunci tema propusã pentru

aceastã prezentare este imensã, pentru cã toatã Biblia este un continuu dialog
Dumnezeu-om. Ateismul teoretic era aproape necunoscut în tot Orientul Antic.
Problema care se putea pune era aceea a superioritãþii unei divinitãþi asupra
alteia sau a interesului pe care divinitatea l-ar fi putut avea pentru om.
Întrebarea era aceasta: Iahve este mai puternic decât divinitãþile naþiunilor?
Întrebarea devenea acutã mai ales în perioadele în care poporul ales era
oprimat. Atunci popoarele pãgâne ar fi putut întreba: „Unde este Dumnezeul
lor?” (Ps 115,2). Pe de altã parte, se aflau chiar în Israel unii adepþi ai
ateismului practic, convinºi de dezinteresul lui Dumnezeu pentru realitãþile

 Cf. G. DEVOTO – G.C. OLI, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana. Selezione1

dal Reader’s Digest, II, Milano 1987, 2573. Definiþia din dicþionarele noastre miroase încã a

materialism-dialectic: cf. Dicþionar enciclopedic ilustrat, Cartier, Bucureºti-Chiºinãu 1999,

855.

 Cf. K. L. SCHMIDT, „èñçóêgßá, èñÞóêïò, Ýègëïèñçóêgéá”, în Grande Lessico del Nuovo2

Testamento, IV, Paideia, Brescia 1968, 559-572.
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umane. Este vorba despre cel nebun care spune în inima sa: „Nu existã
Dumnezeu” (Ps 53,2; 10,4.11). De aceea m-am limitat doar la învãþarea
religiei, transmiterea ºi educarea ei. ªi aceasta numai în Vechiul Testament.

Credinþa este întemeiatã pe o revelaþie divinã. Aceastã revelaþie trebuie sã
ajungã la cunoºtinþa oamenilor, în detaliu ºi cu consecinþele ei practice.
Învãþãtura care transmite, sub formã de instruire, ºtiinþa lucrurilor divine este,
în primul rând, o predicã ce proclamã mântuirea datã de Dumnezeu, aºa cum
are loc în istorie, ºi este lucrarea profeþilor .3

Dumnezeu este cel care îºi educã poporul prin planul sãu de mântuire, care
se împlineºte în timp. Maturizarea este lentã. Israelul trãieºte sub tutela Legii,
ca un copil educat de un pedagog, pânã la plinirea timpurilor. „Sã ºtii cã
Domnul Dumnezeul tãu te învaþã, aºa cum învaþã omul pe copilul sãu” (Dt 8,5).
Atunci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul sãu pentru a ne dãrui înfierea:

Eu însã spun: atât timp cât moºtenitorul este un copil, nu se deosebeºte cu nimic
de un sclav, chiar dacã este stãpân peste toate. Însã este sub tutori ºi administratori
pânã la timpul fixat de tatã. Tot aºa ºi noi, cât timp eram copii, eram sclavii
învãþãturilor de la început ale lumii. Dar când a venit împlinirea timpului,
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul sãu, nãscut din femeie, nãscut sub Lege, ca
sã-i rãscumpere pe cei care sunt sub Lege, ca sã primim înfierea. ªi pentru cã
sunteþi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului sãu în inimile noastre, care strigã:
Abba, Tatã! Aºa încât nu mai eºti sclav, ci fiu; iar dacã eºti fiu, eºti ºi moºtenitor
prin Dumnezeu (...) Astfel cã Legea a fost pedagogul nostru spre Cristos, ca sã fim
justificaþi prin credinþã. Dar de când a venit credinþa, nu mai suntem sub pedagog
(Gal 4,1-7; 3,24-25).

Educaþia lui Israel nu este terminatã o datã cu venirea lui Cristos. Noi
trebuie „sã ajungem la starea omului desãvârºit la mãsura vârstei plinãtãþii lui
Cristos” (Ef 4,13).

Cuvântul folosit de textul ebraic pentru a indica educarea este musar, care
înseamnã, în acelaºi timp, instruire, dãruirea înþelepciunii ºi corijare, mustrare,
pedeapsã. El se referã la educaþia familialã (în cãrþile sapienþiale), dar ºi la
comportarea lui Dumnezeu (în profeþi ºi în Deuteronom) . 4

Dumnezeu realizeazã opera de educare a poporului sãu ºi, indirect, a fiecãrei
persoane, prin evenimentele istorice, faptele minunate pe care le sãvârºeºte,

 Cf. A. BARUCQ  – P. GALOPIN , „A învãþa (pe alþii)”, în Vocabular de teologie biblicã, ed.3

X. LEON-DUFOUR, ARCB, Bucureºti 2001, 330.

 Cf. X. LEON-DUFOUR, „Educaþie”, în Vocabular de teologie biblicã, 190. LXX traduce4
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prin legea alianþei, prin cuvântul sãu transmis prin profeþi, prin cult ºi preoþi ºi
prin Înþelepciune.

Pe de o parte, Dumnezeu educã poporul prin semnele arãtate în Egipt, prin
minunile sãvârºite în pustiu, prin întreaga lucrare de eliberare.

Bãgaþi de seamã dar cã nu vorbesc cu copiii voºtri, care nu ºtiu ºi n-au vãzut
pedeapsa Domnului Dumnezeului vostru, nici slava lui, nici mâna lui cea tare, nici
braþul lui cel înalt, nici semnele lui, nici lucrurile lui, pe care le-a fãcut în mijlocul
Egiptului cu Faraon, regele egiptean, ºi cu tot pãmântul lui. Nici ce a fãcut el cu
oºtirea egipteanã, cu caii lui ºi cu carele lui, pe care le-a înecat în apele Mãrii
Roºii, când alergau dupã voi; ºi i-a pierdut Domnul Dumnezeu pânã în ziua de
astãzi. Nici ce a fãcut el pentru voi în pustiu, pânã când aþi ajuns la locul acesta.
Nici ce a fãcut el cu Datan ºi Abirom, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când ºi-a
deschis pãmântul gura sa ºi în mijlocul a tot Israelul i-a înghiþit pe ei, pe familiile
lor, corturile lor ºi toatã averea ce o aveau. Cãci ochii voºtri au vãzut toate
lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le-a fãcut el (Dt 11,2-7).

Aceastã experienþã îl învaþã pe Israel cã depinde mereu, zilnic, de Iahve care
se îngrijeºte de el ca un tatã cu care este în dialog:

Sã-þi aduci aminte de toatã calea pe care te-a povãþuit Domnul Dumnezeul tãu prin
pustiu de acum patruzeci de ani, ca sã te smereascã, ca sã te încerce ºi ca sã afle
ce este în inima ta ºi de ai sã pãzeºti sau nu poruncile lui. Te-a smerit, te-a pedepsit
cu foamea ºi te-a hrãnit cu mana pe care nu o cunoºteai ºi pe care nu o cunoºteau
nici pãrinþii tãi, ca sã-þi arate cã nu numai cu pâine trãieºte omul, ci cã omul
trãieºte ºi cu tot cuvântul ce iese din gura Domnului. Haina ta nu s-a învechit pe
tine ºi piciorul tãu n-a cãpãtat bãtãturi în aceºti patruzeci de ani. Dar sã ºtii în
inima ta cã Domnul Dumnezeul tãu te învaþã, cum învaþã omul pe fiul sãu. Pãzeºte
dar poruncile Domnului Dumnezeului tãu, umblând în cãile lui ºi temându-te de
el (Dt 8,2-6).

ªi Legea este prezentatã ca o voinþã de educare: „Din cer te-a învrednicit sã
auzi glasul lui, ca sã te înveþe” (Dt 4,36). Iahve promite cã va rãsplãti ascultarea
Legii, care manifestã prezenþa cuvântului Educatorului. Acest cuvânt nu se aflã
în ceruri îndepãrtate, nici dincolo de mãri, ci „este foarte aproape de tine; el
este în gura ta ºi în inima ta” (Dt 30,11-14) .5

Profeþii au un rol deosebit în educarea religioasã a lui Israel. Cuvântul lui
Dumnezeu pe care îl transmit nu este inspirat din tradiþie. El este primit direct
de la Dumnezeu. Ei au rolul sã-l proclame ameninþând, îndemnând, promiþând,

 Cf. X. LEON-DUFOUR, „Educaþie”, 1915
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mângâind poporul. Acest rol de educatori se bazeazã constant pe o catehezã pe
care o presupun cunoscutã (Os 4,2 comparat cu Decalogul) ºi ale cãrei teme
esenþiale le reiau. Ei înºiºi au discipoli care le rãspândesc oracolele (Is 8,16; Ier
36,14), iar mesajul lor se adaugã la învãþãtura tradiþionalã pentru a-i îmbogãþi
datele. Astfel, învãþãtura profeticã însãºi ia o forma tradiþionalã. Existã
continuitate de la un profet la altul (cf. Ier 28,8). Avem dovada palpabilã a
acestui fapt atunci când un profet reia, pentru a-ºi formula mesajul, expresii
împrumutate de la predecesorii sãi (Ezechiel de la Ieremia) sau când scribii
deuteronomici asumã în propria lor teologie interpretarea profeticã a istoriei.

Preoþii au o rãspundere mai largã în privinþa educãrii la credinþã. Fiind
rãspunzãtori de cult ºi de Lege, ei sunt, prin definiþie, educatori ai poporului.
În primul rând, cultul reaminteºte evenimentele trecutului, a cãror celebrare le
reînnoieºte; în acelaºi timp, actualizeazã ºi reînsufleþeºte credinþa poporului
într-un Dumnezeu care este la fel de prezent ºi de puternic ca în trecut (Ps 81;
106; discursul din Dt 1-11; reînnoirea Legãmântului: Ios 24); ºi, în sfârºit,
cultul stimuleazã speranþa poporului în aºteptarea Zilei în care Domnul îºi va
instaura împãrãþia, iar neamurile pãgâne se vor alãtura Israelului eliberat, în
cultul adevãratului Dumnezeu .6

Potrivit Bibliei, iniþiativa în cult îi aparþine Dumnezeului celui viu, care se
reveleazã. Ca rãspuns, omul îl adorã pe Dumnezeu într-un cult ce capãtã formã
comunitarã. Acest cult nu exprimã numai nevoia pe care o are omul de
Creatorul de care depinde în totalitate, ci el îndeplineºte ºi o datorie: într-
adevãr, Dumnezeu ºi-a ales un popor care trebuie sã-l slujeascã ºi, prin aceasta,
sã-i devinã martor; poporul ales trebuie deci sã-l slujeascã. Cultul evolueazã ºi,
de-a lungul istoriei, vedem apãrând elemente comune tuturor cultelor: locuri,
obiecte ºi persoane sacre (sanctuare, chivot, altare, preoþi), timpuri sacre
(sãrbãtori, sabat), acte de cult (purificãri, consacrãri, circumcizie, jertfe,
ofrande de miresme, rugãciune sub toate formele), prescripþii rituale (post,
interdicþii etc.). Centrul acestui cult este chivotul, simbol al prezenþei lui
Dumnezeu în mijlocul poporului sãu; la început mobil, chivotul se fixeazã în
diferite sanctuare. În cele din urmã, David îl statorniceºte la Ierusalim (2Sam
6), unde Solomon zideºte templul (1Rg 6). Acesta va deveni, dupã reforma
deuteronomicã, locul unic al cultului pentru aducerea de jertfe.

Dupã exil, cultul celui de-al doilea templu este reglementat de prescripþii
rituale, ale cãror rãdãcini sunt puse în legãturã cu Moise, aºa cum genealogia

 M.F. LACAN , „Cult”, în Vocabular de teologie biblicã, 140.6
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preoþilor este legatã de Aaron, cu scopul de a sublinia legãtura dintre cult ºi
legãmântul care îl întemeiazã. Ben Sirah va sublinia aceastã legãturã cu puþin
timp înaintea luptei purtatã de Macabei, pentru ca poporul sã poatã rãmâne
credincios legii ºi cultului singurului Dumnezeu adevãrat (1Mac 1,41-64).

Liturgia de la sinagogã, alcãtuitã din cântãri ºi rugãciuni, are ca scop, dupã
exil, sã menþinã viaþa de rugãciune comunitarã a evreilor din diasporã. Ea
completeazã liturgia de la templu.

Poporul lui Dumnezeu a împrumutat elemente ale ritualurilor popoarelor din
jur, dar a conferit un sens nou ritualurilor adoptate, punându-le în legãturã cu
faptele alianþei (de ex. Dt 16,1-8 pentru Paºti; Lev 23,43 pentru Sãrbãtoarea
Corturilor) ºi cu jertfa care le-a pecetluit (de ex. Ex 5,1 º.u.; 24,8; Ps 50,5).
Cultul devine astfel o pedagogie permanentã, care dã vieþii religioase a lui
Israel cele trei dimensiuni istorice ºi o dinamicã proprie.

Cultul lui Israel va deveni spiritual în mãsura în care acesta va deveni
conºtient, prin profeþi, de caracterul lãuntric al cerinþelor legãmântului.
Fidelitatea inimii este condiþia unui cult autentic ºi dovada cã Israel nu are alt
Dumnezeu decât pe Iahve (Ex 20,2-3). Dumnezeul mântuitor al Exodului ºi al
Decalogului este sfânt ºi pretinde ca poporul, din care vrea sã facã un popor de
preoþi, sã fie sfânt (Lev 19,2). Amintind acest lucru, profeþii nu resping
ritualurile, ci pretind ca sã li se dea adevãratul sens. Oferirea jertfelor trebuie
sã exprime rugãciunile de mulþumire adresate lui Dumnezeu, izvorul oricãror
daruri .7

Înþelepþii din literatura sapienþialã sunt, prin definiþie, învãþãtori (Qoh 12,9).
Faþã de discipolii lor, au aceeaºi funcþie educatoare ca orice tatã faþã de copiii
sãi (Sir 30,3; cf. Prov 3,21; 4,1-17). La prima vedere, doctrina sapienþialã pare
întemeiatã pe experienþa generaþiilor trecute mai mult decât pe cuvântul lui
Dumnezeu, dar ea asimileazã, de fapt, conþinutul legii ºi al cãrþilor profetice ºi
îl pune la îndemâna tuturor. Format la învãþãtura tradiþionalã, înþeleptul vrea sã
transmitã fiilor sãi adevãrata înþelepciune (Iob 33,33), cunoaºterea ºi frica de
Dumnezeu (Prov 2,5; Ps 34,12), pe scurt, ºtiinþa religioasã care este condiþia
pentru o viaþã fericitã. În casa de învãþãturã (Sir 51,23), oamenii înþelepþi dau
tuturor o învãþãturã solidã (Sir 51,25-26) ce le îngãduie sã-l gãseascã pe
Dumnezeu .8

 M.F. LACAN , „Cult”, 140-141.7

 A. BARUCQ  – P. GALOPIN , „A învãþa...”, 331.8
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Când poporul nu ia în seamã cuvântul lui Iahve, vine mustrarea,
ameninþarea, pedeapsa, care trebuie sã asigure eficacitatea „lecþiilor lui
Dumnezeu”. Profetul, care vorbeºte în numele lui Dumnezeu, nu înceteazã sã
aminteascã, cu rãbdare, voinþa ºi iubirea lui Iahve. Pedepsele lui Dumnezeu au
scop educativ, asemeni încercãrilor soþului care cautã sã-ºi întoarcã soþia
necredincioasã (Os 2,4-15; cf. Am 4,6-11). Corijarea poate sã devinã pedeapsã
care loveºte (Lev 26,18.23-24.28), dar cu mãsurã dreaptã, ºi nu sub imboldul
mâniei care ucide (Ier 10,24; 30,11; 46,28; cf. Ps 6,2; 38,2); ea trebuie sã ducã
la convertire. În acest caz, „fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustrã! ªi sã
nu dispreþuieºti lecþia Celui Atotputernic” (Iob 5,17).

Educaþia nu va fi însã desãvârºitã decât în ziua în care Legea va fi aºezatã
în strãfundul inimii. Atunci „nu se vor mai învãþa unul pe altul... cãci toþi mã
vor cunoaºte, de la mic la mare” (Ier 31,33-36).

Cuvântul lui Dumnezeu se aflã la izvorul tradiþiei pe care o transmit, înainte
de toate, pãrinþii. Tatãl, în special, este rãspunzãtor de educaþia copiilor sãi ºi
trebuie sã le transmitã, în aceastã calitate, moºtenirea religioasã a trecutului
naþional. Este vorba despre o catehezã elementarã ce cuprinde elementele
esenþiale ale credinþei. O catehezã moralã, referindu-se la poruncile Legii
divine: „cuvintele acestea pe care þi le spun, sã le sãdeºti în fiii tãi...”(Dt 6,7;
11,19). O catehezã liturgicã ºi istoricã, ce se foloseºte de ocazia solemnitãþilor
lui Israel ca sã aminteascã marile semne pe care le comemoreazã ºi sã le
explice sensul: jertfa Paºtelui (Ex 12,26-27: „ªi când vã vor zice copiii voºtri:
ce înseamnã aceasta? Sã le spuneþi: aceasta este jertfa ce o aducem de Paºti
Domnului, care, în Egipt, a trecut pe lângã casele fiilor lui Israel, când a lovit
Egiptul, iar casele noastre le-a izbãvit”) ºi riturile azimelor (Ex 13,8-9: „În ziua
aceea sã spui fiului tãu ºi sã zici: acestea sunt pentru cele ce a fãcut Domnul cu
mine, când am ieºit din Egipt. Sã fie acestea ca un semn pe mâna ta ºi aducere
aminte înaintea ochilor tãi, pentru ca legea Domnului sã fie în gura ta, cãci cu
mânã tare te-a scos Domnul Dumnezeu din Egipt”). Întrebãrile puse de copii
referitor la obiceiuri ºi la rituri îl determinã în mod firesc pe tatã sã-i înveþe
Crezul israelit:

De te va întreba în viitor fiul tãu ºi va zice: ce înseamnã aceste porunci, hotãrâri
ºi legi pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Sã-i spui fiului tãu: Am fost
robi la Faraon în Egipt ºi Domnul Dumnezeu ne-a scos din Egipt cu mânã tare ºi
cu braþ înalt. ªi a arãtat Domnul Dumnezeu semne ºi minuni mari ºi pedepse a
adus înaintea ochilor noºtri, asupra Egiptului, asupra lui Faraon, asupra a toatã
casa lui ºi asupra oºtirii lui; iar pe noi ne-a scos de acolo Domnul Dumnezeul
nostru ca sã ne ducã ºi sã ne dea pãmântul pentru care s-a jurat pãrinþilor noºtri cã
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ni-l va da. Atunci ne-a poruncit Domnul sã împlinim toate hotãrârile acestea ºi sã
ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca sã ne fie bine ca acum. ªi va face milã
cu noi de ne vom sili sã împlinim toate aceste porunci ale legii înaintea feþei
Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit (Dt 6,20-25).

Tot tatãl este cel care îi învaþã pe copii vechile poeme ce fac parte din
tradiþie (Dt 31,19.22; 2Sam 1,18-19). În felul acesta, învãþãmântul religios
începe din familie .9

Dar educaþia la credinþã nu era rezervatã numai pentru familie. În timpul lui
Isus existau ºcoli adevãrate. Circula o maximã printre învãþãtorii Legii care
spunea: „este mai bine sã fie distrus un sanctuar decât o ºcoalã” . Este vorba10

de o realitate relativ recentã, aproximativ cu 100 de ani î.C. Simeon ben
Schetach, un rabin conducãtor al Sinedriului, deschisese la Ierusalim prima bet
hassefer, casa cãrþii . S-a creat curând o adevãratã reþea ºcolarã. În anul 6411

d.C., marele preot Iosue ben Gamala a promulgat un decret ce poate fi
considerat ca prima lege a învãþãmântului. Erau stipulate: obligaþia pãrinþilor
de a da copiii la ºcoalã, sancþiunile împotriva elevilor care nu erau atenþi sau
lipseau frecvent de la ºcoalã, organizarea unui alt nivel pentru copiii cei mai
buni .12

ªcoala primarã era legatã de sinagogã. Copiii, indiferent de starea socialã,
erau aduºi aici la vârsta de cinci ani. Dacã se depãºea numãrul de 25 de copii
era adus un al doilea învãþãtor. Se spunea despre învãþãtorul de ºcoalã cã este
„mesagerul Celui Veºnic”. Se spune cã ar fi existat chiar inspectori care
verificau calitatea învãþãmântului. Metoda principalã de învãþare era aceea de
a repeta în cor, din memorie, cuvânt dupã cuvânt, frazele pe care le spunea
învãþãtorul (cf. Lc 7,31-32). Obiectul principal ºi aproape exclusiv de studiu era
Tora, Legea sacrã a lui Dumnezeu .13

Problema formãrii integrale a persoanei umane poate fi înfruntatã ºi
rezolvatã corect numai gândind cu seriozitate tot procesul de cunoaºtere ºi de
transmitere a cunoºtinþelor. Din acest punct de vedere, credem cã este
important sã ne întoarcem la Biblie nu numai pentru a reînnoi metodele

 A. BARUCQ  – P. GADOLIN , „A învãþa...”, 330.9

 D. ROPS, La vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesu, Arnoldo Mondadori, Milano10

1986, 127. El citeazã tratatul Baba Sabbat, CXIX, 6.

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127, citând tratatul Ketubot, VIII, 11.11

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127. Informaþia provine din Talmudul Babilonian, tratatul12

Baba Bathra, XXI, a.

 D. ROPS, La vita quotidiana..., 127-128.13
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învãþãmântului catehetic ºi teologic, ci ºi pentru a cãuta în ea puncte de pornire
ºi stimulente pentru a gândi pedagogia noastrã la toate nivelurile .14

Riassunto

Il tema troppo generoso della presentazione ci costringe a limitarci solo al
problemma dell’insegnare la religione, educare alla fede. Il Signore stesso è
l’educatore. Lui insegna il suo popolo e, indirettamente, ciascun uomo mediante
la creazione, gli eventi salvifici della storia e la Legge. Iddio fà appello ai
sacerdoti e al culto da essi celebrato al tempio di Gerusalemme e piu tardi alla
sinagoga; ai profeti che parlono nel suo Nome; ai sapienti; ai sapienti.
Nella famiglia il responsabile dell’insegnamento della religione e della
trasmissione della fede è il padre, anche se non puo essere escluso il ruolo della
madre.
Dopo il ritorno dalla deportazione babilonese si è organizzato l’insegnamento
pubblico presso la sinagoga.
Il ritorno alla Bibbia permette il rinnovo dei metodi di insegnamento catechetico
e teologico e ci offre punti di partenza e stimoli per pensare la nostra pedagogia
a tutti i livelli.

 A. SACCHI, „Insegnamento”, în Nuovo dizionario di teologia biblica, ed. P. ROSSANO  –14

G. RAVASI – A. GIRLANDA, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, 740-756.


