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MIJLOACE DE ~NV|}|M+NT

~N OPERA FERICITULUI AUGUSTIN

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

I. Câteva considera]ii generale privind mijloacele de
`nv\]\mânt

Expresia „mijloace de `nv\]\mânt” vine din latinescul medius

locus, `nsemnând mijloace sau aparate de mediere, prin extindere,

unelte, instala]ii, sisteme tehnice etc. care folosesc realiz\rii unor

anumite obiective1. 

Mijloacele de ̀ nv\]\mânt reprezint\ ansamblul de aparate sau sis-

teme tehnice care mijlocesc/mediaz\ folosirea materialelor didactice

`n scopuri instructiv-educative. 

Valoarea pedagogic\ a mijloacelor de `nv\]\mânt rezult\ din

implica]iile pe care le au asupra transmiterii [i asimil\rii mesajelor

educa]ionale. 

Referitor la modalit\]ile pedagogico-metodice de integrare a

acestor mijloace `n procesul didactic, se pot delimita trei direc]ii

principale: 

1. Utilizarea mijloacelor de `nv\]\mânt `n cadrul activit\]ii fron-

tale cu elevii, `n asemenea situa]ii ele fiind manevrate de c\tre

profesor. Elevii recep]ioneaz\ mesajele ce li se transmit cu ajuto-

rul lor [i opereaz\ apoi cu ele `n func]ie de scopurile urm\rite de

c\tre profesor. Cu ajutorul lor, profesorul ofer\ un cuantum de in-

forma]ii drept punct de plecare pentru `n]elegerea unor cuno[tin]e

abstracte; `i poate sensibiliza pe elevi prin declan[area interesului [i

curiozit\]ii sau poate contribui la `nt\rirea celor transmise verbal,

prin confirmarea lor cu ajutorul imaginii. 

2. Utilizarea mijloacelor de `nv\]\mânt `n cadrul activit\]ii pe

grupe. ~n asemenea situa]ie, fiecare grup\ poate utiliza un alt mijloc

de `nv\]\mânt sau toate grupele pot s\ apeleze la acelea[i mijloace.

1 cf. Ioan Bonta[, Pedagogie, Editura All, Bucure[ti, 1996, p. 116.
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Manevrarea lor se face de c\tre membrii grupei, dup\ un instruc-

taj prealabil [i sub `ndrumarea profesorului. 

3. Utilizarea mijloacelor de `nv\]\mânt `n cadrul activit\]ilor in-
dividuale. ~n asemenea situa]ie, fiecare elev are posibilitatea s\ fo-
loseasc\ mijloacele de `nv\]\mânt `n concordan]\ cu instructajul
efectuat de profesor2. 

Mijloacele de `nv\]\mânt sunt instrumente didactice auxiliare,
care u[ureaz\ transmiterea [i asimilarea informa]iei didactice, `nre-
gistrarea [i evaluarea rezultatelor ob]inute. Ele nu se substituie acti-
vit\]ilor de predare, ̀ nv\]are [i evaluare, oricât de performante ar fi. 

Mijloacele de `nv\]\mânt, `n timpul orei de Religie, au rolul de
a emo]iona, de a convinge, de a facilita `nsu[irea cuno[tin]elor [i for-
marea sentimentelor religios-morale. Ele au o mare influen]\ emo-
]ional\, f\cându-i pe elevi s\ pre]uiasc\ [i s\ accepte anumite valori,
s\-[i formeze anumite convingeri, s\-[i organizeze, interiorizeze [i
conceptualizeze sistemul de valori religios-morale3.

II. Mijloace de `nv\]\mânt `n opera augustinian\

II.1. Textul biblic

~n Prima catehez\, capitolul I, subcapitolul intitulat Sfaturi teo-
retice, Augustin d\ sfaturi generale `n privin]a catehiz\rii noilor ca-
tehumeni care adoptau credin]a cre[tin\. El d\ o importan]\ foarte
mare activit\]ii de catehizare, asem\nând lucrurile pe care viitorii cre[-
tini trebuiau s\ le afle, cu ni[te „argin]i”, spunând `n continuare:
„Deoarece `mi doresc ca argin]ii Domnului s\ fie `mp\r]i]i la toat\
lumea din bel[ug, se cuvine s\ fac tot ce-mi st\ `n putin]\, atunci
când aflu c\ iconomii, fra]ii mei `n slujirea lui Dumnezeu, `ntâm-
pin\ dificult\]i `n a-i distribui `n a[a fel `ncât s\ duc\ la cap\t, cu
u[urin]\ [i `nlesnire, ceea ce `[i doresc st\ruitor [i din tot sufletul”4

.

Prin sfaturile referitoare la activitatea de catehizare, Augustin este
un `ndrum\tor `n p\trunderea `n tainele textelor biblice [i `ncearc\,
prin aceasta, s\ apropie de credin]\ cât mai mul]i necre[tini.  

2 cf. Ioan Nicola, Tratat de pedagogie [colar\, Editura Aramis, Bucure[ti, 2000,

p. 433.
3 cf. Pr. Prof. univ. Dr. Sebastian {ebu, Prof. Monica [i Dorin Opri[, Metodica

pred\rii religiei, Editura Re`ntregirea, Alba Iulia, 2000, p. 153.
4 Fer. Augustin, Prima catehez\. Ini]iere `n via]a cre[tin\, edi]ie bilingv\, Tra-

ducere de George Bogdan }âra, Introducere de Lorenzo Perrone, edi]ie `ngrijit\ de

Cristian B\dili]\, Editura Polirom, Ia[i, 2002, p. 35.
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Tot `n Prima catehez\, `n subcapitolul Venirea lui Hristos v\de[te

iubirea lui Dumnezeu pentru noi, Augustin vorbe[te despre prin-
cipalul motiv care L-a determinat pe Domnul Iisus s\ vin\ `n lume:
dragostea pentru omenire. Pentru argumentare, Augustin d\ o se-
rie de citate din Romani 5, 10, precum: „[…] pe când eram vr\jma[i,
ne-am `mp\cat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului S\u”; din I Ioan
4, 19: „El ne-a iubit cel dintâi” sau din I Ioan 4, 10: „[…] El ne-a
iubit pe noi [i a trimis pe Fiul S\u jertf\ de isp\[ire pentru p\ca-
tele noastre”5

.

~n capitolul 1, din cartea a 3-a din Confesiuni6, Augustin poves-
te[te venirea lui la Cartagina [i citez\ din psalmul 58, 21: „[…]Tu,
Dumnezeule, sprijinitorul meu e[ti, Dumnezeul meu, mila mea”7

,

folosind ca mijloc textul biblic. 
~n capitolul Spectacolele teatrale, Augustin critic\ tendin]a oa-

menilor de a se bucura, atunci când v\d un erou suferind. El folo-
se[te din nou textul biblic, preluat din Daniel 9, 4: „O, Doamne,
Dumnezeule, cel mare [i minunat”8. 

~n capitolul 3, Distrug\torii, când spune „sc\parea mea”, face,
indirect, referire la textul din psalmul 45, 1: „Dumnezeu e sc\pa-
rea [i puterea noastr\, ajutor `ntru necazurile ce ne `mpresoar\”.
~n capitolul 5 d\ un citat din Coloseni 2, 8-9: „Lua]i aminte s\ nu
v\ fure min]ile cineva cu filozofia [i cu de[arta `n[el\ciune din
predania omeneasc\, dup\ `n]elesurile cele slabe ale lumii [i nu
dup\ Hristos. C\ci `ntru El locuie[te, trupe[te, toat\ plin\tatea
Dumnezeirii”9. 

Aceasta se `nt`mpl\ atunci când Tu, izvorul vie]ii, e[ti l\sat la

o parte este titlul capitolului VIII, din Cartea a treia, unde Au-
gustin `i prezint\ pe locuitorii Sodomei drept un exemplu negativ.
Aceste ora[e se afl\ la Marea Moart\, acolo unde nu tr\iesc vie]ui-
toare. Ele au fost pedepsite datorit\ p\catelor lor.

Un alt exemplu, `n care este folosit textul biblic este capitolul
Visul mamei : „Unde e[ti Tu, acolo va fi [i el”. Foarte impresionant
este felul `n care Augustin poveste[te cum, datorit\ rug\ciunilor

5 Ibidem, p. 47.
6 Idem, Confesiuni (Confessiones), traducere de Eugen Munteanu, Editura Ne-

mira, Bucure[ti, 2006, p. 129.
7 cf. Ibidem.
8 cf. Ibidem, p. 131.
9 cf. Ibidem, p. 134, (Sf. Apostol Pavel se opune celor ce f\ceau din cre[tinism

o gnoz\).
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mamei sale, Dumnezeu l-a adus pe calea credin]ei: „Tu, o Doamne,
ai auzit-o pe ea, [i nu Te-ai uitat cu dispre] la lacrimile ei”10. Au-
gustin folose[te Psalmul 143, 7 ca text biblic: „Trimite mâna Ta din-
tru `n\l]ime, scoate-m\ [i m\ izb\ve[te de ape multe, din mâna str\i-
nilor”, pentru a sublinia c\ Dumnezeu nu a r\mas indiferent la ru-
g\ciunile mamei .

Un alt exemplu de folosire a textului biblic, se reg\se[te `n ca-
pitolul XIX, ~n Hristos, `ntruparea adev\rului, eu recuno[team pe

tot omul, unde Agustin citeaz\ din I Corinteni 11, 19: „C\ci trebuie

s\ fie `ntre voi [i eresuri, ca s\ se `nvedereze `ntre voi cei `ncerca]i”11

.

Doream s\ fiu mai `n siguran]\ `ntru Tine este titlul capitolului I

din cartea a opta, unde Augustin parafrazeaz\ Psalmii 34, 9 [i 115,

7-8: „Doamne, cine este ca Tine? Tu e[ti Cel Care ai rupt c\tu[ele

care m\ legau, deci }ie se cuvine s\-}i aduc jertfa de laud\”12

.

Tot `n cartea a opta, capitolul III, intitulat O bucurie mai mare

este precedat\ de o sup\rare mai mic\, Augustin parafrazeaz\

Psalmul 39: „Dar pentru robul T\u speran]a lui era Domnul Dum-

nezeu [i nu mai arunca nici m\car o privire la de[ert\ciunile [i la

minciunile cele nes\n\toase”13
.

~n lucrarea De Magistro14, capitolul al V-lea, intitulat Semne re-

ciproce, pentru a demonstra din ce sunt alc\tuite cuvintele, Augus-

tin folose[te ca material de studiu un citat din spusele Apostolului

Pavel: „Nu a fost Da [i nu, ci Da a fost `n El” (II Corinteni I, 19). 

~n lucrarea Despre cetatea lui Dumnezeu15, cartea a VI-a, `n

capitolul I, intitulat Despre cei ce sus]in c\ divinit\]ilor p\gâne

trebuie s\ li se p\streze cultul religios nu pentru via]a prezent\, ci

pentru cea etern\, Fer. Augustin parafrazeaz\ acela[i Psalm: „Fe-

ricit este acela a c\rui n\dejde este Domnul Dumnezeul nostru [i nu

prive[te `nd\r\t spre de[ert\ciunile [i minciunile nes\n\toase”, apoi

poveste[te, folosind dialoguri, o legend\ despre zeul Bacchus [i nimfe. 

10 Ibidem, p. 145.
11 Ibidem, p. 255 .
12 Ibidem, p. 261.
13 Ibidem, p. 547.
14 Idem, De magistro, edi]ie bilingv\, traducere de Mihai R\dulescu [i Cons-

tantin Noica, introducere [i note de Lucia Wald, Editura Humanitas, Bucure[ti,

1984, p. 59. 
15 Aureliu Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, edi]ie de P. G\le[anu, cu un

studiu introductiv de Gh. Vl\du]escu, vol. I (C\r]ile I-X), Bucure[ti, Editura {tiin]ific\,

1998, p. 376.
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~n Prima catehez\, capitolul I, Fuga evreilor `n Egipt prefigu-

reaz\ patimile lui Hristos, Augustin face o paralel\ `ntre evenimen-

tele care s-au petrecut `n Egipt, când evreii au fugit ajuta]i de Moise,

[i patimile lui Hristos care „ca un miel spre junghere s-a adus”

(Isaia 53, 7)16

.

II.1.1. G\sirea locurilor paralele

~n subcapitolul Venirea lui Hristos v\de[te iubirea lui Dumne-

zeu pentru noi, din Prima catehez\, Augustin face leg\tura cu

dragostea dintre oameni, pentru a `n]elege mai bine dragostea lui

Dumnezeu [i subliniaz\ leg\tura dintre superiori [i subordona]i,

ar\tând c\ superiorii doresc s\ se apropie de subordona]i, dar [i

subordonatul vrea s\ fie iubit de superior. El face o compara]ia

dintre rela]iile interumane [i rela]ia dintre om [i Dumnezeu, ar\-

tând c\ dac\ rela]iile dintre oameni se bazeaz\ pe iubire, atunci

cu atât mai mult rela]ia dintre om [i Dumnezeu are la baz\ iubirea,

„Iar, dac\ ne este greu s\-L iubim pe Dumnezeu ~nsu[i de acum, cel

pu]in s\ nu ne mai fie greu `n a-I `mp\rt\[i dragostea”17.

Subcapitolul Robia babilonian\ este o prefigurare a supuneriii

bisericii `n fa]a regilor acestei lumi, `n care Augustin face o paralel\ `ntre

Ierusalim, care „simbolizeaz\ cetatea [i comunitatea celor sfin]i”18, [i

Babilon, care e societatea celor nedrep]i.

Tot `n Prima catehez\, subcapitolul Cele dou\ sensuri ale Legii,

trupesc [i spiritual, Augustin atrage aten]ia asupra faptului ca ~n-

su[i Dumnezeu a scris cu degetul S\u cele zece porunci pe table, [i

nume[te ritualurile „semne ale lucrurilor spirituale”19. 

~n capitolul VI, intitulat ~mpotriva gnosticilor, Augustin spune c\

`n Dumnezeu „nu e schimbare nici urm\ de mutare”20. Augustin

face paralele `ntre scrierile lui [i textele biblice, `ntrucât seam\n\ cu

citatul din Iacob 1, 17 : „Toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\vâr-

[it de sus este, pogorându-se de la P\rintele luminilor, la Care nu

este schimbare sau umbr\ de mutare”. ~n continuare, spune c\ a

fost dus pân\ „`n adâncul iadului”21, f\când referire la parabola fiului

16 Fer. Augustin, Prima catehez\…, p. 125.
17 Ibidem, p. 45.
18 Ibidem, p. 129.
19 Ibidem, p. 127.
20 Ibidem, p. 137.
21 Ibidem.
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risipitor (Luca, cap. 15) [i spune c\ „ Dumnezeu este duh”22, text luat

din Ioan 4, 24 : „Duh e Dumnezeu [i cei ce I se `nchin\ trebuie s\

I se `nchine `n Duh [i `n adev\r”. ~n acea perioad\ erau mul]i ere-

tici care ~l concepeau pe Dumnezeu cu un corp, interpretând gre-

[it textul c\ omul e creat „dup\ chipul lui Dumnezeu”. 

~n Confesiuni, cartea a [aptea, d\ exemple de dou\ texte, care
arat\ c\ lumea e creat\ prin Iisus Hristos. „La `nceput era Cuvântul
[i Cuvântul era la Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuvântul, […] Toate
prin El s-au f\cut [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut. ~ntru El era via]a [i
via]a era lumina oamenilor. {i lumina lumineaz\ `n `ntuneric [i `n-
tunericul nu a cuprins-o (Ioan 1, 1-5)”23.

Cartea a cincea, capitolul 3, ~mpotriva lui Faustus, `n citatul „c\ci
mare e[ti tu Doamne, [i cu respect te ui]i la cele smerite, iar pe
cele seme]ite le cuno[ti de departe”24, folose[te literatura religioas\,
iar textul biblic e citat din Psalmul 137, 6: „C\ `nalt este Domnul [i
spre cele smerite prive[te [i pe cele `nalte de departe le cunoa[te”.
De asemenea, folose[te literatura religioas\ când zice c\ „`n]elepciu-
nea ta nu are num\r”25, unde prelucreaz\ Psalmul 146, 5: „Mare este
Domnul nostru [i mare este t\ria Lui [i priceperea Lui nu are hotar”.

~n capitolul IX al Confesiunilor, intitulat Eram b\tut, Augustin,
bazându-se pe amintirile din anii de [coal\, ironizeaz\ metodele
pedagogice folosite pentru stimularea la `nv\]\tur\ a copiilor [i se
folose[te subtil de anumite citate din Hora]iu („[i totu[i, dac\ m\
dovedeam lene[ `n `nv\tare, eram b\tut”)26, Ovidiu sau Psalmul
21, 5: „C\tre Tine au strigat [i s-au mântuit[…]”27.

II.1.2. Formarea deprinderii de a citi Sfânta Scriptur\

~n Prima catehez\, `n subcapitolul intitulat Despre semne, vise

[i revela]ii, Augustin afirm\ c\, cei care spun c\ `n urma unor re-
vela]ii au devenit cre[tini, trebuie s\-[i `ndrepte aten]ia de la mi-
nuni, la Scripturi: „[…] i-a fost dat acel avertisment `nainte chiar de
a se apropia de Sfintele Scripturi”28. Ei trebuie `nv\]a]i s\ cread\ `n
cuvintele Scripturii, `n lucrurile propov\duite de Scripturi, nu `n

22 Ibidem, p. 138.
23 Idem, Confesiuni…, p. 245.
24 Ibidem, p. 179.
25 cf. Ibidem, p. 95.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 96.
28 Idem, Prima catehez\…, p. 55.
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vise [i vedenii. Augustin sus]ine c\ trebuie `nv\]at\ Scriptura [i elu-
cidat\ problema r\ului [i demonstreaz\ c\ toat\ crea]ia lui Dum-
nezeu e bun\ [i c\ r\ul nu `[i are originea `n crea]ia divin\. 

Tot `n Prima catehez\, `n subcapitolul intitulat Despre catehu-
menii cultiva]i, Fericitul Augustin explic\ faptul c\ un catehumen
cultivat nu trebuie `nv\]at `nc\ o dat\ ceea ce [tie deja, dar totu[i,
oricât de cultivat ar fi, cateheza este necesar\, dar s\ nu se insiste
asupra lucrurilor pe care acesta le cunoa[te. Augustin arat\ c\ este
foarte important s\ adapt\m catehizarea la nivelul de cultur\ al per-
soanei respective [i, de asemenea, foarte important e s\ vedem ce
scrieri biblice i-au pl\cut [i l-au determinat s\ devin\ cre[tin. Au-
gustin sf\tuie[te c\ trebuie s\ se afle [i numele autorului din care s-a
citat cel mai mult, c\ci `n felul acesta ne putem da seama ce anume
l-a apropiat pe catehumen de biseric\, ne putem da seama de struc-
tura lui sufleteasc\ [i ce i-a pl\cut din Scriptur\. El adaug\ [i faptul
c\ trebuie corecta]i to]i aceia care s-au luat dup\ scrierile ereticilor,
pe care biserica `i condamn\, `ndemnându-i pe oameni la comuni-
une [i la necesitatea de a evita schismele religioase [i pericolul in-
terpret\rii libere a Bibliei.

~n subcapitolul intitulat Despre gr\m\tici [i oratori, Augustin,
referindu-se la oamenii superiori `n arta vorbirii, care vin s\ se cre[-
tineze, spune c\ „Ei trebuie `n primul rând s\ asculte Sfintele Scrip-
turi, pentru ca limba lor viguroas\ s\ nu li se par\ f\r\ nici o va-
loare pentru c\ nu e bombastic\. S\ nu cread\ c\ spusele [i faptele
oamenilor despre care citim `n acele c\r]i, `nv\luite [i ascunse cum
sunt sub ve[minte trupe[ti, nu se cuvin explicate [i ar\tate spre a
fi `n]elese, ci trebuie doar acceptate a[a cum sun\ cuvintele”29. ~n
continuare, Augustin sus]ine ideea explic\rii semnifica]iilor Sfinte-
lor Taine pe `n]elesul tuturor, chiar [i a celor „mai `nce]i la minte”,
recurgând la mai multe cuvinte [i compara]ii. Prin sfaturile pe
care le d\, Augustin `i ajut\ pe elevi s\-[i formeze deprinderea de a
citi Sfânta Scriptur\.

~n Retractationes, se constat\ c\, `n majoritatea capitolelor, Au-
gustin, analizându-[i c\r]ile scrise de el, face mereu trimitere la
Biblie sau la Evanghelie, `[i face autocritica, acolo unde este cazul,
[i atrage aten]ia asupra interpret\rilor eronate, „mai ales c\ tocmai
`mpotriva marilor erori trebuie ap\rat\ `nv\]\tura cre[tin\”30, astfel

29 Ibidem, p. 67.
30 Idem, Retractationes (Revizuiri), traducere de Nicolae I. Barbu, Postfa]\ de

Ioan G. Coman, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997, p. 23.
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`ncât se poate considera c\ `ntreaga lucrare se `ncadreaz\ la sub-
capitolul Textul biblic, punctele c) ajut\ pe elevi s\-[i formeze de-
prinderea de a citi Sfânta Scripturi, d) a folosi comentariile Sfin-
]ilor P\rin]i [i ale exege]ilor `n interpretarea Bibliei [i e) a explica
pericolul interpret\rii libere a Bibliei. Þinând cont de faptul c\, `n
epoca `n care a tr\it Augustin, nu exista o metod\ de predare a cu-
no[tin]elor (fie ele religioase sau de alt gen) [i nu existau mijloa-
cele de `nv\]\mânt gândite dup\ criteriile moderne, rezult\ c\ Au-
gustin a fost un mare autodidact, a [tiut s\ foloseasc\ pu]inele mij-
loace de `nv\]\mânt ale vremii pentru a explica, pe `n]elesul tuturor,
tainele Sfintei Scripturi, dar, mai ales, a avut metode clare de `mp\r-
t\[ire a cuno[tin]elor religioase, dest\inuind cititorilor c\r]ilor sale
momentele de r\t\cire, prin interpreterea gre[it\ a unor texte reli-
gioase, îndemnându-i pe credincio[i s\ se fereasc\ de acest pericol.

La fel, `n capitolul XXIII, intitulat Prezentarea câtorva afirma]ii

din epistola Apostolului c\tre romani, Augustin, f\când distinc]ie
`ntre omul aflat sub lege, dar nu `nc\ sub har, d\ exemple din lu-
cr\rile sale [i le d\ interpretarea corect\.

~n Despre adev\rata religie, vorbe[te de cultul adus unicului

Dumnezeu: „Am aflat c\ str\mo[ii no[tri afla]i pe acea treapt\ a cre-

din]ei prin care se urc\ de la cele vremelnice la cele ve[nice au con-

tinuat s\ cread\ `n miracole vizibile [i au f\cut aceasta pentru ca

s\ nu mai fie necesar pentru urma[i altfel de miracole”31.

II.1.3. Explicarea pericolului interpret\rii libere a Sfintei 
Scripturi

~n De Magistro, `n capitolul al XIV-lea, intitulat Hristos e `nv\-

]\torul l\untric, omul veste[te prin cuvinte `n afar\, Augustin scrie:

„Oare aceasta urm\resc dasc\lii, s\ fie `n]elese [i re]inute cele ce

gândesc ei, iar nu `nse[i [tiin]ele pe care socotesc ei c\ le transmit

vorbind? … Atunci a[adar `nva]\: [i, dac\ au g\sit `n\untrul lor c\

cele spuse sunt adev\rate, le aprob\ f\r\ s\ vad\ c\ aprob\ pe cei

ce `nva]\ mai degrab\ decât pe `nv\]\tori; dac\, totu[i, cei ce vor-

besc [tiu [i ei ce vorbesc”32. Cu alte cuvinte, Augustin atrage aten-

]ia asupra pericolului interpret\rii libere a ideilor cre[tine. 

~n Revizuiri, `n care sunt reanalizate c\r]ile pe care le-a scris ca
episcop, `n capitolul IV, m\rturi[e[te:  „Când mi-am dat seama c\ acele

31 Idem, Despre adev\rata religie, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2007, p. 109.
32 Idem, De magistro…, p. 125.
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c\r]i despre `nv\]\tura cre[tin\ sunt nedes\vâr[ite, am preferat s\ le
refac, decât s\ le las a[a [i s\ trec la altele”33, ceea ce denot\ c\ re-
facerea pe care o face c\r]ilor sale urm\rea s\ se deta[eze de con-
cep]iile gre[ite din trecut [i s\ arate cre[tinilor unde a gre[it, pentru
ca aceste gre[eli s\ nu le mai repete nimeni. Augustin avertizeaz\ cât
de periculos e ca cineva s\ interpreteze liber Biblia, el îi contrazice `n
scrierile lui pe cei ce sus]in c\ nu de la acela[i Dumnezeu provin am-
bele Testamente. El aseam\n\ religia cu medicina care schimb\ re-
comand\rile `n func]ie de bolnav; la fel [i Dumnezeu schimb\ reco-
mand\rile `n func]ie de oameni, dar legea r\mâne, `n esen]\, aceea[i:
„C\ci dup\ cum medicina, chiar dac\ r\mâne aceea[i [i nu se
schimb\ `n nici un fel, `[i schimb\ totu[i recomand\rile `n func]ie
de bolnav, fiindc\ starea noastr\ de s\n\tate se poate modifica, la
fel [i Providen]a, de[i nu se schimb\ deloc, vine `n ajutorul crea-
]iei supuse `n diverse feluri schimb\rii [i `n func]ie de varietatea
bolilor, recomand\ sau interzice acestuia un leac, aceluia altul
pentru a readuce creaturile care decad, adic\ tind spre neant, din
starea de dec\dere care e `nceputul mor]ii, [i de la moartea `ns\[i la
natura [i esen]a lor [i astfel le `nt\re[te”34.

~n Prima catehez\, la subcapitolul Al doilea remediu: când dis-
cursul con]ine gre[eli, Fericitul Augustin ia atitudine `mpotriva discur-
surilor gre[it concepute, ar\tând c\ `ntotdeauna ascult\torul trebuie
s\ r\mân\ cu ceva, s\ prind\ ideea, nu s\ fie interesat dac\ dis-
cursul este bun sau nu. Augustin subliniaz\ c\ e bine ca cel ce ]ine
discursul s\ fie atent s\ nu strecoare gre[eli, iar cei ce au prins o idee
gre[it\ trebuie s\ fie corecta]i cu aten]ie, c\ci, `n ceea ce prive[te
credin]a, este foarte r\u s\ se porneasc\ cu idei gre[ite, iar de multe
ori, cel ce `nva]\ gre[it expune ni[te idei care sunt `n contradic]ie cu
cele crezute de oameni. Augustin sus]ine c\, dac\ cineva are o gre-
[eal\ ca deprindere, trebuie `ndreptat\ cu aten]ie. El aseam\n\ lu-
mea cu Babilonul, iar `mp\r\]ia cerurilor, cu Ierusalimul, pentru a
demonstra c\ lumea va sem\na cu Ierusalimul ceresc la a doua venire. 

Mergând pe aceast\ idee, una din problemele centrale care l-a
preocupat pe Augustin a fost interpretarea just\ a Scripturii, ceea
ce ne duce la concluzia c\ acest mijloc didactic poate fi identificat `n
majoritatea scrierilor lui Augustin.

Este `ns\ interesant de re]inut c\ `n lucrarea Despre Cetatea lui

Dumnezeu, cartea a VI-a, capitolul VI, intitulat Despre teologia bazat\

33 Idem, Retractationes (Revizuiri)…, passim.
34 Idem, Despre adev\rata religie…, p. 84.
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pe mitologie, adic\ despre cea a miturilor [i despre teologia civil\, `n

combaterea lui Verro, Augustin, cu riscul de a nu fi `n]eles de cei `nc\
nedeci[i asupra credin]ei, face comentarii asupra scrierilor lui Verro
[i d\ citate din acesta, cum ar fi: „~ntr-adev\r, el afirm\ c\ ceea ce
scriu poe]ii sunt mai prejos decât `ndrum\rile pe care trebuie s\ le
urmeze popoarele; în schimb, `ndrum\rile pe care le dau filozofii e
`n interesul popoarelor s\ ]in\ seama de ele [i s\ le respecte”35. 

II.1.4. Evitarea specula]iilor pe baza textului Sfintei Scripturi

~n Retractationes, capitolul I, pct. 4, Augustin, recunoscându-[i

unele gre[eli f\cute `n anii tinere]ii, când i-a ridicat `n sl\vi pe Pla-

ton, pe platonici sau pe filozofii Academiei, ad\ug\: „[…] mi-a

displ\cut pe drept cuvânt; mai ales c\ tocmai `mpotriva marilor lor

erori trebuie ap\rat\ `nv\]\tura cre[tin\”36, atr\gând aten]ia s\ nu se

fac\ interpret\ri eronate pe baza textului Sfintei Scripturi.

Tot `n Retractationes, capitolul VII, intitulat Despre obiceiurile

Bisericii cre[tine [i despre obiceiurile maniheilor, Augustin atrage

iar aten]ia interpret\rii gre[ite a Sfintei Scripturi: „…falsitatea codi-

celui meu m-a `n[elat, c\ci `mi aminteam mai pu]in de Scripturi, cu

care `nc\ nu eram familiarizat”37. 

II.1.5. ~nv\]area unor versete scripturistice cu rol misionar [i 
apologetic

~n Prima catehez\, `n subcapitolul intitulat Al treilea remediu:

când trebuie s\ repet\m lucruri banale, Fericitul Augustin afirm\

c\ sunt oameni care `n]eleg greu adev\rurile de credin]\ cre[tin\ [i

c\ lucrurile care pentru un cre[tin par simple, pentru un om nebo-

tezat sunt grele. El afirm\ c\ cel ce catehizeaz\ trebuie s\ fie `n-

cântat c\ oamenii se intereseaz\ de cuvântul lui Dumnezeu, iar

predica sa nu trebuie s\ fie rece, ci `nfierbântat\, când descoper\

credin]a unui om nou venit la cre[tinism. Cuvântul lui Dumnezeu

se g\se[te `n versetele din scrierile cre[tine [i `n `ndemnurile lui

Augustin: „Cu atât mai mult se cuvine s\ fim `ncânta]i când oa-

menii vin s\ `nve]e despre Dumnezeu ~nsu[i, pentru Care trebuie

`nv\]ate toate câte trebuie [tiute, [i s\ ne re`nnoim prin noutatea lor

35 Idem, Despre cetatea lui Dumnezeu…, p. 392.
36 Idem, Retractationes (Revizuiri)…, p. 23.
37 Ibidem, p. 33.
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astfel `ncât dac\ predica noastr\ obi[nuit\ e mai rece, ea s\ se `n-

fierbânte la ascultarea lor neobi[nuit\”38.

Fericitul Augustin d\ o importan]\ foarte mare credin]ei `n ~n-
viere `n cadrul catehiz\rii, `n subcapitolul intitulat Exorta]ia. Spe-

ran]a `n `nviere. Aceasta este o doctrin\ de baz\ a religiei cre[tine,
ca [i Sfânta Treime, f\r\ de care religia cre[tin\ nu ar putea exista [i
prin aceasta cre[tinismul deosebindu-se de celelalte religii.  Aceast\
doctrin\ era `ns\ greu de sus]inut `ntr-o epoc\ `n care oamenii erau
p\gâni [i o `n]elegeau greu, Augustin fiind nevoit s\ lupte atât `m-
potriva du[manilor din afara bisericii, p\gâni [i eretici, cât [i `mpo-
triva celor din interiorul ei, care prin p\catele lor o discreditau. El
arat\ [i rolul ispitei `n via]a credinciosului, afirmând c\ acestea vin
cu acordul lui Dumnezeu [i au un important rol `n mântuire. Au-
gustin pune accent pe modul cre[tin de via]\ [i e `mpotriva celor
care sunt cre[tini doar cu numele, dar `n realitate practic\ p\catul, [i
scoate asfel `n eviden]\ c\ religia cre[tin\ trebuie tr\it\ [i c\ ade-
v\rul ei trebuie demonstrat prin fapte. Augustin sus]ine c\ un rol im-
portant `n catehizare `l de]ine [i activitatea de a-i `nv\]a pe cre[tini
s\ pun\ `n practic\, `n via]a lor, `nv\]\tura bisericii. Din textul „Tre-
buie `nv\]at apelând la m\rturiile c\r]ilor sfinte”39, se vede c\ Feri-
citul `i `nv\]a pe catehumeni versete biblice.

II.2. Elemente de istorie local\

~n lucrarea Despre cetatea lui Dumnezeu, `n capitolul V, in-
titulat Despre doctrinele cu substrat secret ale p\gânilor [i despre

argumenta]ia lor materialist\, Augustin face referire la statuile zei-
lor [i la templul lui Liber-Bacchus. 

Tot `n lucrarea Despre cetatea lui Dumnezeu, `n capitolul XXI,
intitulat Despre turpitudinile ceremoniilor care se celebrau `n cin-

stea lui Liber-Bacchus, Augustin face referire la manifest\rile pu-
blice `nchinate zeului Liber-Bacchus, festivit\]i care erau decadente,
dar care ]ineau mai mult de tradi]ia local\.

III. ~n loc de concluzii

Apreciat atât de catolicii, cât [i de ortodoc[ii de ast\zi, Fericitul
Augustin a consolidat, prin activitatea [i scrierile sale, doctrina cre[tin\

38 Idem, Prima catehez\…, p. 81.
39 Ibidem, p. 61.
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a acelor vremuri tulburi, cauzate pe de o parte atât de invazia
unor popoare migratoare, iar pe de alt\ parte, de unele interpre-
t\ri eronate ale scrierilor cre[tine. 

Sinceritatea lui Augustin nu face parte din acele m\rturisiri f\-
]arnice sau formale, de regrete sau de implorare a iert\rii p\catelor,
ea este, de fapt, o spovedanie `n fa]a lui Dumnezeu, o prezentare
f\r\ ascunzi[uri a faptelor petrecute, cu gre[elile [i neajunsurilor lor,
Augustin sim]ind c\ Dumnezeu este atotcuprinz\tor, atot[tiutor, iar
`n fa]a Lui omul trebuie s\ se dezv\luie sub adev\rata sa identitate
spiritual\. Deschizând aceste noi drumuri de cunoa[tere a psiholo-
giei umane, Augustin a fost `n acela[i timp psiholog, teolog, peda-
gog, filozof, orator, dar mai presus de toate a fost un om `n slujba lui
Dumnezeu, ap\rând cu fermitate valorile cre[tinismului [i propov\-
duind Sfânta Scriptur\, Vechiul Testament [i Noul Testament.

Scrierile sale sunt plurivalente, pentru c\ nu sunt numai ni[te
scrieri cu valoare teologic\, ele `nglobeaz\ [i idei filozofice, au subs-
tan]\ literar\, iar cuvintele parc\ au acel har al Dumnezeirii, cu care
a fost `nzestrat Fericitul Augustin, care fascineaz\ prin esen]a pro-
fund\ a gândirii, dar [i prin simplitatea exprim\rii, tocmai pentru
a fi pe `n]elesul tuturor, indiferent de preg\tirea teologic\ sau de
cultura general\. Orice cuvânt din operele sau din discursurile sale
era rostit la locul potrivit, putând avea nuan]a, `nc\rc\tura sau ca-
pacitatea de expresie necesar\ ideilor ce trebuiau transmise, astfel
ca toate nel\muririle legate de interpretarea textelor religioase s\
capete limpezimea [i claritatea necesare deschiderii oamenilor c\tre
Dumnezeu.

Prin scrierile [i prin activitatea sa, Augustin a reu[it adeseori s\-i
conving\ pe cei din jur de existen]a lui Dumnezeu, a reu[it s\ im-
prime un stil curat de gândire [i sim]ire a prezen]ei dumnezeie[ti
`n via]a oamenilor, fiind totodat\ un deschiz\tor de drumuri `n arta
pedagogiei, un mentor care i-a polarizat atât pe oamenii cu un
anumit nivel de cunoa[tere filozofico-teologic\, cât [i pe cei mai
s\raci spiritual.



17TEOLOGIE {I EDUCA}IE CRE{TIN| 

Educational media in the writings of Blessed Augustine

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

The author of this theological research, Conf. Dr. Carmen Maria

Bolocan, presents the great theological work of Augustine, one of

the most prolific ecclesial writers in the Christian West. Among his

themes of work, Augustine did a thorough research on the Chris-

tian education, useful for the history and for the present of Church.

Augustine promotes the Bible as a centre for the education of the

people, the most important book for life and for salvation. The

aspects of the study of the Bible, the danger of a free interpreta-

tion of the Scriptures, the use of parallel texts, and many other

aspects are treated by Augustine, one of the most devoted and deep

exegetes of the Bible in the history of the Church.


