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IMPORTAN}A FAMILIEI ÎN VECHIUL TESTAMENT

Pr. Prof. Dr. Petre SEMEN

Fiecare persoan\ uman\ vine pe lume [i se dezvolt\ îndepli-
nindu-[i rosturile sale doar în cadrul unei familii. Din vremuri
ancestrale, la majoritatea civiliza]iilor [i culturilor lumii, familia a
ocupat un loc major, fiindc\ prin ea s-au transmis de-a lungul is-
toriei atât via]a, cât [i achizi]iile culturii [i ale civiliza]iei omenirii.
Un copil care n-a cunoscut în tihna unei familii dragostea dezin-
teresat\ a tat\lui [i a mamei nu va fi capabil vreodat\ s\-[i arate
iubirea fa]\ de o alt\ persoan\ [i cu atât mai pu]in s\ cread\ în
iubirea [i providen]a lui Dumnezeu, zicea Sf. Ambrozie. Dat\ fiind
importan]a familiei [i mai ales marile încerc\ri prin care trece as-
t\zi vom insista pu]in asupra importan]ei acesteia în Vechiul Testa-
ment [i implicit a concep]iei biblice despre familie.

Pentru no]iunea de familie, limba ebraic\ biblic\ folose[te ter-
menul „baith” care, de[i înseamn\ casa de locuit, se refer\ atât la
membrii unei familii (Iov 8, 15), cât [i la descenden]ii acesteia
(Gen. 18, 19). Valoarea familiei se vede [i din aceea c\ numai în ca-
drul acesteia se putea men]ine coeziunea [i con[tiin]a unei origini
comune [i a unui destin istoric (Genez\ 12, 7; 26, 2-4).

Familia biblic\ are la baz\ unirea b\rbatului cu femeia prin ac-
tul c\s\toriei. Conform referatului biblic, b\rbatul [i femeia au fost
crea]i simultan (Gen. 1, 27) [i, pentru c\ au în ei impregnat chipul
lui Dumnezeu, reflect\ imaginea Lui. Chiar dac\ din context reiese
c\ aghiograful era marcat de mentalitatea patriarhal\ a timpului to-
tu[i din Scriptur\ rezult\ c\ femeia este un partener pe m\sura
b\rbatului care are acela[i destin cu el, iar b\rbatul este atras de
femeia pentru care î[i p\r\se[te propria familie.

Din perspectiv\ biblic\, unirea b\rbatului cu femeia apare ca o
urmare fireasc\ a celui mai nobil sentiment, în form\ monogam\
iar în cadrul c\s\toriei b\rbatul [i femeia se angajeaz\ reciproc s\-[i
împart\ via]a în vederea împlinirii rostului pentru care s-a instituit
familia. De la început voia lui Dumnezeu a fost ca unirea dintre
b\rbat [i femeie în vederea întrajutor\rii [i al procre\rii (Gen. 1, 28)
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s\ fie exclusiv în cadrul c\s\toriei monogame. De aceea relatarea
cre\rii primului cuplu uman (Gen. 2, 21-24) propune c\s\toria de tip
monogam (cu o singur\ femeie) ca fiind singura ce corespunde
voii lui Dumnezeu. Prima carte biblic\ vorbe[te despre descenden]ii
patriarhului Seth ca fiind întemeietori de familii monogame (Gen.
7, 7) iar poligamia apare ca o dezvoltare a p\catului prin descen-
den]ii lui Cain. De fapt, societatea israelit\ biblic\ a cunoscut mai
multe tipuri de c\s\torii [i anume: monogam\, bigam\, poligam\,

endogam\ [i exogam\. În cadrul c\s\toriilor de tip bigam (cu dou\
femei) sau poligam (cu mai mult de dou\) ap\reau multe disensiuni
în cadrul familiei [i de aceea nu s-au generalizat [i nici nu au fost
încurajate. În marea lor majoritate, c\s\toriile erau monogame [i
numai cei cu pozi]ii sociale remarcabile [i cu o stare material\ deo-
sebit\ î[i permiteau s\ între]in\ familii mai numeroase sau chiar
haremuri apreciabile (II Regi 3, 2-5; 5, 13; II Cronici 11, 12; 13, 21;
24,3; III Regi 11,3; 20, 3-7; IV Regi 21,15). Cu toate c\ tradi]ia ra-
binic\ a c\utat s\ explice conduita patriarhilor care aveau câte 2-3
so]ii ca fiind justificabil\, fiindc\ ei înc\ nu erau supu[i legii mo-
zaice date mai târziu, un adev\r aproape general valabil r\mâne [i
anume acela c\ o cre[tere sim]itoare a imoralit\]ii se constat\ atunci
când bun\starea material\ dep\[e[te cu mult cotele normale (Osea
10,1) [i este secondat\ [i de sl\birea ori pierderea total\ a credin-
]ei în Dumnezeu. În pofida numeroaselor excep]ii, societatea ve-
chiului Israel se baza pe c\s\toriile de tip monogam (Pilde 5, 15-19;
12, 4; 18, 22; 19, 14, 31; Eclesiast 9, 9 etc.), iar când se raporteaz\ la
rela]ia de iubire dintre Dumnezeu [i poporul S\u, unii profe]i o pre-
zint\ simbolic ca pe o leg\tur\ matrimonial\ monogam\ în care Is-
raelul apare ca logodnica unic\, aleas\ de Domnul (Isaia 50, 1;
54, 6; 64, 4; Ieremia 4, 2; Osea 2, 4).

C\s\toriile bigame sau poligame nu erau deloc fericite, întru-
cât prezen]a mai multor femei în aceea[i familie crea multe in-
conveniente, de[i uneori erau realizate din spirit umanitar. S\ nu se
uite c\ desele mi[c\ri de popoare antrenau în lupte zeci de mii, ba
chiar sute de mii de b\rba]i care piereau pe câmpurile de lupt\.
În acest context, la multe popoare – la musulmani tradi]ia se con-
tinu\ pân\ ast\zi – se realizau c\s\torii poligame pentru ca fe-
meile s\ poat\ fi mai u[or ocrotite dimpreun\ cu copiii r\ma[i
orfani. Desigur, exista [i reversul unor astfel de c\s\torii. Cum pe
atunci se punea mare pre] pe na[terea [i cre[terea copiilor, de
cele mai multe ori femeia steril\ era dispre]uit\ de tovar\[a ei, cum
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a fost cazul cu Ana, mama profetului {amuel, [i Penina, femeile
lui Elcana (I {amuel 1) sau chiar cu Sarra [i Agar (Gen. 16, 4-5),
iar cea care nu putea na[te era geloas\ pe cea cu copii (Gen. 30, 1).
Prin urmare, tot c\s\toria monogam\ era [i cea mai reu[it\. Tex-
tele care fac elogiul femeii virtuoase au în vedere tot pe cele din
familiile monogame (Pilde 5, 15-19; 31, 10-31; Eclesiast 9, 9; Iisus
Sirah 26, 1-4).

Ce era c\s\toria endogam\? Acest tip de c\s\torie, specific po-
porului ales, era unirea matrimonial\ dintre un b\rbat [i o femeie
doar în cadrul clanului, al tribului sau semin]iei [i evident în sânul
aceluia[i popor. Justificarea, mai înainte de a se da legea de c\tre
Moise, era aceea de a se p\stra intact\ credin]a în Dumnezeul pa-
triarhilor Avraam, Isaac [i Iacob, [i morala ce o impunea o astfel de
credin]\, iar dup\ ce s-a dat legea, s-a urm\rit eliminarea oric\rei
posibilit\]i de contaminare a principiilor legii inspirate de Dumnezeu
cu practicile [i obiceiurile p\gâne ale locuitorilor din Canaan (Deut.
7, 3). Acest tip de c\s\torie corespunde c\s\toriilor mixte de ast\zi,
de altfel inevitabile. Din p\cate îns\ pu]ini p\rin]i mai sunt preocu-
pa]i [i de men]inerea credin]ei str\mo[e[ti de c\tre copiii lor c\s\-
tori]i cu cei de alte credin]e. 

Care c\s\torii erau interzise la israeli]i? Pe lâng\ cele exogame
erau strict oprite [i cele între rudele dup\ trup.

Ce era c\s\toria exogam\? Era unirea unui b\rbat sau femeie
de neam evreu cu un partener de alt neam [i credin]\. Interdic]iile
privitoare la c\s\toriile mixte erau motivate de dorin]a de a-i separa
pe credincio[ii evrei de obiceiurile [i practicile p\gâne ale unor nea-
muri deosebit de corupte din Canaan. Astfel de c\s\torii s-au rea-
lizat în perioada sl\birii credin]ei în Dumnezeu [i al nerespect\rii
legii. S-a f\cut totu[i excep]ie de la regul\ când, la plecarea în
exilul babilonic profetul Ieremia, de altfel, un foarte strict obser-
vator [i propagator al legii str\mo[e[ti, a propus confra]ilor s\i ca
în exil s\ nu mai respecte interdic]ia privitoare la c\s\toriile cu cei
de alt neam când a zis: A[a gr\ie[te Domnul Dumnezeu c\tre to]i

prin[ii de r\zboi pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon…

„Lua]i-v\ femei [i na[te]i fii [i fiice! Fiilor vo[tri lua]i-le so]ii, iar pe

fiicele voastre m\rita]i-le, ca s\ nasc\ fii [i fiice, [i s\ nu v\ împu-

]ina]i acolo, ci înmul]i]i-v\!” (Ieremia 29, 4-6). Condi]ia era totu[i
ca fiii lui Israel s\ nu-[i piard\ credin]a în Dumnezeu din cauza
partenerilor de alt neam. La revenirea din exil s-a dispus, tot din
ra]iuni religios-morale, desfacerea tuturor c\s\toriilor de acest fel.
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Unde g\se[te Biserica justificarea opririi de la c\s\toriile între

rude? Cartea Leviticul opre[te de la orice uniri incestuoase (cap. 18,
6-17, 20). Dup\ ie[irea din robia egiptean\ li s-au impus israeli-
]ilor noi standarde morale în contrast cu stilul de via]\ egiptean
caracterizat de o mare libertate în rela]iile conjugale, unde se rea-
lizau c\s\torii chiar între fra]i [i surori. S\ nu credem totu[i c\ unirile
incestuoase au fost interzise doar pentru motivul de a-i separa pe
israeli]i de egipteni sau alte popoare p\gâne, ci motiva]ia esen-
]ial\ a interzicerii de a contracta c\s\torii între cosângeni, în linie
direct\, este c\ Legiuitorul Suprem cunoa[te în chip des\vâr[it nu
numai principiile morale, ci [i tainele eredit\]ii [i a oprit omul de
la uniri nefire[ti, vrând s\-l cru]e de mari neajunsuri ereditare.

Cui revenea grija fa]\ de familie la vechii evrei? În primul
rând, se credea c\ familia este instituit\ chiar de Dumnezeu [i c\ i
se încredin]ase b\rbatului, în calitate de cap de familie, grija de a
o ocroti [i a-i asigura cele necesare traiului. Se credea chiar, dup\
cum subliniaz\ [i Talmudul, c\ toate c\s\toriile se fac în cer [i c\
sunt hot\râte înainte de na[tere. „Cu 40 de zile înainte de crearea
unui copil, o voce din ceruri anun]\ c\ el se va c\s\tori cu fiica
cut\ruia (Sot., 2a). Cu toate acestea, tân\rul era îndemnat la mult\
chibzuin]\ înainte de a purcede la întemeierea unei familii, adic\
un b\rbat trebuie în primul rând s\ cl\deasc\ o cas\, apoi s\ s\-
deasc\ o vie [i dup\ aceea s\ se însoare (Sot., 44 a), adic\ s\ poat\
asigura familiei sale un trai decent. Ba chiar s\ renun]e la sine, dac\
se impune, în favoarea membrilor casei sale”. Tot Talmudul, bazat
pe Biblie, zice c\ „Un b\rbat trebuie s\ cheltuiasc\ pentru alimen-
ta]ia lui personal\ mai pu]in decât îi permit mijloacele, pentru îm-
br\c\minte atât cât îi îng\duie mijloacele, [i mai mult decât mijloa-
cele pe care le are pentru a-[i cinsti femeia [i copiii, deoarece ace[-
tia depind de el, în vreme ce el însu[i depinde de Acela care a
vorbit [i Universul a fost creat” (Hul., 84b). De[i b\rbatul era capul
familiei, a c\rui autoritate se r\sfrângea asupra so]iei [i copiilor,
femeia avea o pozi]ie foarte însemnat\ în familie. Femeile nu pu-
teau fi slujitoare la sanctuar, dar puteau participa la s\rb\torile re-
ligioase, iar acas\ ele preg\teau acele s\rb\tori veghind la p\strarea
intact\ a tradi]iei str\mo[e[ti [i tot lor le revenea cinstea de a se
implica primele în educarea copiilor (Pilde 1, 8).

Nunta propriu-zis\ la vechii evrei nu constituia un act religios,
ci era unul pur civil. Se pare c\ logodna era partea religioas\ a
unirii matrimoniale, fiindc\ se profera cu acel prilej numele lui
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Dumnezeu [i la acest aspect se refer\ profetul Maleahi care vor-
be[te de „femeia leg\mântului t\u” (cap. 2, 14). Ori, se [tie c\ la
încheierea oric\rui leg\mânt se rostea numele divinit\]ii [i implicit
devenea un act religios prin excelen]\. Dac\ în Epistola c\tre Efe-

seni, unirea lui Hristos cu Biserica Sa reprezint\ o icoan\ a unirii
dintre b\rbat [i femeie, în cartea Pildele lui Solomon mariajul este
numit [i „leg\mântul cu Dumnezeu” (cap. 2, 17), iar în alegoria
profetului Iezechiel, leg\mântul de pe muntele Sinai devine con-
tractul de c\s\torie dintre Dumnezeu [i poporul S\u (cap. 16, 8).
Cât prive[te formula încheierii actului matrimonial, nu avem decât
dou\ m\rturii scrise: prima provine dintr-o colonie iudaic\ de pe
fosta insul\ de pe Nil, Elephantine, în care documentele matrimo-
niale sunt redactate în numele b\rbatului când zice: Ea este so]ia

mea [i eu sunt so]ul ei, începând de ast\zi, pentru întotdeauna ! În
cea de-a doua surs\ apare o evident\ echivalen]\, când tat\l Sarei
îi zice lui Tobie: De acum, tu e[ti fratele ei, iar este sora ta. S\ nu
se cread\ c\ era o simpl\ declara]ie, ci mai curând era vorba de un
obicei înd\tinat în Mesopotamia, conform c\ruia un b\rbat putea
s-o adopte pe so]ia sa ca „sor\” cu condi]ia ca aceasta s\ fie de
acord cu acest titlu, dup\ cum o atest\ arheologia prin descifrarea
celebrelor t\bli]e de la Nuzi. În acest context se în]elege c\ patri-
arhii Avraam [i Isaac n-au min]it afirmând despre so]iile lor c\ le
sunt [i un fel de surori fiindc\ veneau dintr-un ]inut în care erau
bine implementate astfel de practici de care locuitorii Canaanului
erau cu totul str\ini (Gen. 12, 20-26). Ca [i la noi, c\s\toria era pre-
cedat\ de logodn\.

Ce era logodna la vechii evrei, când se realiza [i cât timp dura

aceasta? Spre deosebire de cre[tini, la israeli]i, logodna se cons-
tituia mai întâi într-o promisiune solemn\ de c\s\torie sub form\
de jur\mânt în care se rostea numele lui Dumnezeu. Pentru evita-
rea desfrâului, se considera c\ vârsta optim\ pentru contractarea
unei c\s\torii era cea de 18 ani, pentru b\ie]i [i pe la 12 ani [i ju-
m\tate la fete, îns\ unirea propriu zis\ a tinerilor se realiza ceva
mai târziu. Tinerele nu erau bine dezvoltate fizic [i a[a se explic\
sterilitatea prelungit\ a unor femei din acea vreme. Perioada de
a[teptare sau, mai exact, de preg\tire a celor dou\ familii pentru
nunt\ [i a aranjerii casei pentru tineri, era cam de un an. În aceast\
perioad\, desfrâul era considerat ca [i adulter [i se pedepsea ca atare,
iar din punct de vedere legal, logodna echivala cu c\s\toria [i nu
se putea desface decât prin divor].
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C\s\toria propriu zis\ constituia adev\rata s\rb\toare în casa
mirilor. Punctul central al ceremoniei îl constituia intrarea tinerei în
casa mirelui. Capul logodnicei, ca de altfel [i al mirelui, era împo-
dobit cu diadem\ (Cânt. Cânt. 3, 11; Isaia 61, 10) [i de aici s-a
transmis [i la cre[tini practica de a pune cununii pe capul tinerilor
la oficierea tainei. Mireasa era foarte bine îmbr\cat\ [i împodobit\
cu bijuterii (Ps. 45, 14-15; Is. 61, 10), dar cu fa]a mereu acoperit\
(Cânt. Cânt. 4, 1, 3; 6, 7) [i nu [i-o descoperea decât în camera
nup]ial\. A[a în]elegem de ce, de departe, Rebeca [i-a acoperit fa]a
z\rindu-l pe viitorul ei so] Isaac (Gen. 24,65), iar Laban a putut u[or
s-o substituie Rachelei pe Lia cu ocazia primei c\s\torii a lui Iacob
(Gen. 29, 23-25). Fiind considerat\ ca un leg\mânt în fa]a lui Dum-
nezeu, c\s\toria nu se putea desface decât în cazuri excep]ionale de
desfrâu. {i în acest caz doar b\rbatul putea avea ini]iativa divor]ului.

Menirea de baz\ a femeii în familia israelit\ era aceea de a de-
veni o bun\ mam\ cu cât mai mul]i copii pe care s\-i creasc\ în
frica de Dumnezeu [i respectarea tradi]iilor str\mo[e[ti. A avea copii
era pentru femeie cea mai nobil\ menire a sa (Gen. 24, 60; 30, 1)
iar sterilitatea se considera o pedeaps\ divin\ (Gen. 29, 31). Subli-
mitatea dragostei materne devenise proverbial\ în timpurile biblice
[i a fost luat\ drept model al iubirii divine fa]\ de poporul ales (Is.
49, 15) [i fa]\ de lume în general. Preocuparea major\ a p\rin]ilor
era de a le da odraslelor lor mai întâi o educa]ie religios-moral\.
De aceea, tot demersul educa]iei se focaliza pe însu[irea porun-
cilor date prin Moise (Exod 10, 2; 12, 26; 13, 8; Deut. 4, 9; 32, 7)
spre a fi împlinite, a[a cum sf\tuia în]eleptul: Deprinde pe tân\r cu

purtarea pe care trebuie s\ o aib\; chiar [i când va îmbr\trâni nu

se va abate de la ea (Pilde 22,6). Neglijarea educ\rii corecte a co-
piilor era aspru sanc]ionat\ cum a fost cazul arhiereului Eli, care a
[i fost înl\turat din arhierie dimpreun\ cu tot neamul s\u (I {a-
muel 3,13). Legea sfin]eniei interzicea p\rin]ilor s\ le permit\ co-
piilor s\ cad\ în p\catul desfrân\rii [i stipula clar: S\ nu necinste[ti

pe fiica ta îng\duindu-i s\ fac\ desfrânare,ca s\ nu se desfrâneze [i

ca s\ nu se umple p\mântul de stric\ciune (Levitic 9, 29). Pentru
evitarea acestui lucru copiii erau logodi]i [i apoi c\s\tori]i de timpuriu. 

Cre[terea copiilor în respectul [i grija fa]\ de p\rin]i. Porunca
divin\, care impune cinstirea p\rin]ilor, f\g\duie[te [i recompens\
când zice: ca s\-]i fie bine [i s\ tr\ie[ti ani mul]i pe p\mântul pe

care ]i-l va da ]ie Domnul Dumnezeul t\u (Exod 20, 12). Familia
credincioas\ lui Dumnezeu [i cu respect fa]\ de poruncile legii
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d\dea copiilor o educa]ie religios-moral\ la înalte standarde. Se
cultiva mult respectul fa]\ de persoanele în vârst\ [i în primul rând
fa]\ de proprii p\rin]i. Foarte mi[c\toare sunt sfaturile b\trânului
Tobit date fiului s\u când îi zice: Fiule, s\ n-o p\r\se[ti pe mama ta,

cinste[te-o în toate zilele vie]ii tale, f\ ce-i place ei [i s\ nu-i prici-

nuie[ti am\r\ciune. Adu-]i aminte, fiule, c\ ea a înfruntat multe

primejdii pentru tine, când te-a purtat în pântece. {i când ea va

muri, s-o îngropi lâng\ mine în acela[i mormânt (cap. 4, 3-4). În
tradi]ia iudaic\, bazat\ pe Biblie, copiii au datoria de a-i cinsti pe
tat\, pe mam\ [i pe Cel Ve[nic în mod practic din toate bunurile
ob]inute prin munc\ proprie, adic\ împlinind riguros poruncile milei
fa]\ de aproapele. Dac\ un om este atât de s\rac, încât îi lipsesc
mijloacele de a le îndeplini, când vine vorba de a-i ajuta pe p\-
rin]i, fie c\ are sau nu mijloacele necesare, este obligat s\ îndepli-
neasc\ porunca, chiar dac\ ar fi un simplu cer[etor care umbl\ din
poart\ în poart\, zice Talmudul.

}inând seama de importan]a familiei ca mediul cel mai pro-
pice de împlinire a persoanei umane, ca [i de faptul c\ are o ori-
gine divin\, cre[tinul trebuie s\-[i ocroteasc\ propria familie, prin
asigurarea celor necesare traiului, dar s\ vegheze neîncetat [i pentru
p\strarea ei nedivizat\, ca s\ se evite marile drame. Dac\ îl iu-
be[te cu adev\rat pe Dumnezeu [i pe aproapele s\u, poate veni [i
în sprijinul familiilor divizate, mai cu seam\ ar\tându-[i dragostea
fa]\ de copiii l\sa]i acas\ de c\tre p\rin]ii pleca]i departe, la munc\
sau fa]\ de p\rin]ii b\trâni abandona]i.
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The Importance of the Family in the Old Testament
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The biblical research “The Importance of the family in the Old

Testament” presents the cultural customs of the families in the Je-

wish culture before Christ, as it is mentioned in the books of the

Old Testament. The study analyses the monogamic and polygamic

families in the Jewish culture, the education of children and the

relations between husband and wife, governed by the fear of God.

The research emphasises the importance of the concept of family in

the Old Testament and the biblical conception on the family.


