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PREDICAREA CUV+NTULUI

VALORI EDUCA}IONALE BIBLICE

PROMOVATE ~N FAMILIE PRIN CATEHEZ|

Diac. dr. C\t\lin VATAMANU

Introducere

În Vechiul Testament, ini]ierea de timpuriu a fiului în disci-

plina de via]\ propus\ prin revela]ie de legea mozaic\ însemna

înv\]area în]elepciunii, a drept\]ii, a iubirii [i a piet\]ii. A[a cum

afirmam în studiul Responsabilitatea familial\ a educ\rii copilului –

o perspectiv\ veterotestamentar\ 1, în Israelul biblic, tat\l era respon-

sabil de educa]ia religioas\ a fiului. Îns\, cu toate c\ au apreciat

bun\voin]a [i asumarea cu responsabilitate a acestei îndatoriri, li-

derii religio[i ai comunit\]ii israelite biblice nu s-au încrezut în ati-

tudinea voluntar\ a tat\lui, ci i-au impus obliga]ia de a-i da fiului

un avânt intelectual [i religios cât mai devreme, pe un drum bun

în via]\. A[a se explic\ apari]ia unei „strategii didactice” a „s\dirii”

„cuvintelor Domnului” în mintea fiului, în orice moment al zilei [i

în orice împrejurare: „când [ezi, când mergi, când te culci, când te

scoli”. Prin urmare, educa]ia religioas\ în familie trebuie s\ înceap\

de la vârsta la care copilul poate în]elege sensul lucrurilor, s\ fie

continu\ [i progresiv\, iar buna organizare a pred\rii s\ îi înles-

neasc\ rapida acumulare a adev\rurilor de credin]\.

Întrucât textele biblice sunt pu]ine [i adeseori deficitare în a

prezenta detalii despre responsabilitatea familiei pentru educa]ia co-

piilor, discu]iile rabinilor tannaim consemnate în scrierile talmudice

ale primelor secole din era nou\ pot fi acceptate ca m\rturii ale unei

constructive instruiri religioase în familia israelit\, în vederea desco-

peririi fundamentelor biblice ale „catehezei” veterotestamentare.

1  Diac. dr. C\t\lin Vatamanu, Responsabilitatea familial\ a educ\rii copilului –

o perspectiv\ veterotestamentar\, în „Teologie [i Via]\”, serie nou\, anul XXI (2011),

nr. 1-4, pp. 26-44.
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În primii ani de via]\ ai fiului, atunci când acesta începea s\

pronun]e primele cuvinte, tat\lui i se cerea s\ profite de noile achi-

zi]ii lingvistice [i intelectuale [i s\-l înve]e s\ recite versete din Torah

(Sukka 2a-b2). Dar aceast\ faz\ a instruirii religioase, care avea mai

curând un caracter literar, nu putea premerge obi[nuitei partici-

p\ri a b\ie]ilor, dimpreun\ cu p\rin]ii, la ceremoniile religioase

private sau publice, care nu ]inea cont de vârst\ [i de abilit\]ile

intelectuale3. 

Cre[terea în vârst\ impune, progresiv, respectarea Mitzvot [i o

mai activ\ implicare în via]a comunit\]ii [i în cult. Astfel, copilul

înva]\ s\ agite lulab, î[i pune ciucurii [i filacterele [i, dac\ este

suficient de capabil, lui îi este dat privilegiul de a citi public din

Torah (Sukka 42a). De Ziua Isp\[irii se dorea ca b\ie]ii [i fetele s\

posteasc\, atât timp cât puteau, chiar dac\ nu au atins înc\ matu-

ritatea religioas\4.

Aten]ia scrierilor biblice [i a celor rabinice a fost axat\ pe copiii

de parte b\rb\teasc\, subiectul educa]iei fetelor fiind determinat [i

delimitat de importan]a pe care o avea femeia în Antichitatea evre-

iasc\. Plecând de la capitolul 6 din Deuteronom, tratatul Kiddushin

(29b) p\streaz\ urm\toarea argumentare privind neimplicarea mamei

în educa]ia religioas\ familial\ [i excluderea fetelor de la aceasta:

„Pentru c\ este scris: «S\ înv\]a]i acestea [i pe fiii vo[tri». {i dac\ ta-

t\l s\u nu-l înva]\, trebuie s\ înve]e singur, c\ci este scris: «Înv\-

]a]i-le!». De unde [tim c\ ea [mama] nu are nici o datorie [s\-[i înve]e

copiii]? Deoarece este scris, welimaddetem [[i tu vei instrui], [care
se cite[te [i] ulemadetem [[i tu vei înv\]a]; [astfel] oricui i se po-

runce[te s\ studieze, i se porunce[te [i s\ predea; oricui nu i se po-

runce[te s\ studieze, nu i se porunce[te nici s\ predea. {i cum [tim

2  Trimiterile talmudice sunt cf. Soncino English translation of the Babylonian

Talmud, edited by Rabbi Dr. Isidore Epstein, 18 vol., London. Diferitele pasaje ale

Talmudului în limba român\ folosite în studiul de fa]\ sunt traduceri personale

din edi]ia citat\.
3 De exemplu, unui b\iat care nu o mai chema spre ajutor pe mama sa noap-

tea i se cerea s\ doarm\ în sukkah (Eiruvin 82a). Rabbi Joshua sus]ine c\ un be-

belu[ se poate ad\uga celorlal]i nou\ b\rba]i adul]i, dac\ aceasta ar fi necesar pen-

tru a se întruni cvorumul în rug\ciune (Berakoth 47b).
4 Yoma 82a afirm\ c\ Rabbi Akiba ar fi întrerupt în ajun de Yom Kippur cursu-

rile [colare pentru a se asigura c\ to]i copiii au fost hr\ni]i suficient de bine pentru

a ]ine postul de a doua zi.
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c\ ea nu trebuie s\ se instruiasc\ pe sine? Deoarece este scris

welimaddetem [[i tu vei instrui] sau ulemadetem [[i tu vei înv\]a]:
celui care prime[te porunca s\ instruiasc\ pe al]ii i se porunce[te

[i s\ se autoinstruiasc\; [i celui care nu prime[te porunca s\ instru-

iasc\ pe al]ii nu i se porunce[te s\ se autoinstruiasc\. A[adar, cum

[tim c\ altora nu li se porunce[te s\ instruiasc\? Pentru c\ este scris:

«{i îi vei înv\]a pe fiii t\i!», dar nu pe fiicele tale”.

Rabbi Eliezer [i Rabbi Joshua s-au opus ferm ideii c\ o fat\ sau

o femeie ar trebui s\ studieze Torah, argumentând punctul lor de

vedere cu motive deloc politicoase5. Aceast\ atitudine nu a dus îns\

la stigmatizarea [i dispre]uirea femeii. Dimpotriv\, având în vedere

rolul pe care o fat\ îl va juca în viitor în familie [i în societate, ca

so]ie [i mam\, contribuind astfel la educa]ia copiilor ei, unele texte

rabinice surprind prin modernitatea lor. Un exemplu concludent este

urm\torul: „A spus ben Azzai: «Este necesar ca un tat\ s\ predea fiicei

lui Torah»” (Sotah 20a). A[a cum am v\zut mai sus, Rabbi Eliezer,

lider tanna la sfâr[itul primului secol, a obiectat puternic împotriva

acestei opinii, f\r\ îns\ a înregistra opozi]ia sa sub forma unei in-

terdic]ii: „Spune Rabbi Eliezer: «Cel care î[i înva]\ fiica lui Torah, o

înva]\ imoralitatea»” (Sotah 20a). Predarea Torei nu a fost interzis\

femeii [i aceasta reiese clar dintr-un text din tratatul Nedarim: „Dar

el poate preda fiilor s\i [i fiicelor Scriptura” (Nedarim 35b). 

P\strarea valorilor religioase în familie se datoreaz\, cu sigu-

ran]\, tocmai transmiterii adev\rului revelat copiilor, [i aceasta nu

într-un mod întâmpl\tor, dezordonat, confuz, ci respectând crite-

riile de timp [i spa]iu, de cantitate [i de calitate. Înv\]\tura divin\

intermediat\ de tat\ copiilor s\i a fost, conform m\rturiilor tex-

tuale biblice, una adaptat\ nivelului de în]elegere al destinatarilor ei,

timpurie, progresiv\ [i constant\, premeditat\ [i organizat\ ade-

seori dup\ structura unei cateheze. Studiul de fa]\ caut\ s\ argu-

menteze, pe baza dovezilor lingvistice [i a textelor biblice, existen]a

unei educa]ii religioase organizate în familie, precum [i importan]a

major\ a acesteia pentru societatea iudaic\ în criz\, ca urmare a dec\-

derii institu]iilor-reper pentru via]a moral\ [i religioas\ în Israel.

5 A se vedea: Sotah 20a. Este posibil ca atitudinea categoric\ a lui Rabbi Eliezer

de interzicere a studiului pentru femei s\ se refere la un stadiu avansat al acestuia.

Faptul c\ o femeie avea obliga]ia de a cunoa[te anumite rug\ciuni [i înv\]\turi

iudaice denot\ o instruire a ei sau, cel pu]in, posibilitatea unei autoinstruiri.
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I. Caracterul catehetic al educa]iei religioase 
în familia Vechiului Testament

Textul cel mai concludent despre o educa]ie religioas\ în familie

f\cut\ dup\ structura catehezei (întrebare-r\spuns) îl constituie

Deut. 6:20-25. Acest text veterotestamentar, de referin]\ în studiul

problematicii educa]iei în antichitatea iudaic\, este considerat în exe-

geza biblic\ apusean\ un „model de catehez\” (die Musterkatechese)

în familie.

Întrucât textul Deut. 6:20-25 con]ine particularit\]i filologice care

dezv\luie caracteristici evidente ale unei structuri catehetice, îl voi reda

integral în limba ebraic\ [i, în traducere proprie, în limba român\:

~yQixuh;(w> tdo[eh' hm'ä rmo=ale rx"ßm' ^n>bi ^ïl.a'v.yI-yKi( 20

`~k,(t.a, WnyheÞl{a/ hw"ïhy> hW"ci rv<ïa] ~yjiêP'v.Mih;w>

 WnaeóyciAYw: ~yIr"+c.miB. h[oßr>p;l. WnyyIïh' ~ydIb'[] ^ên>bil. T'är>m;a'w> 21

`hq")z"x] dy"ïB. ~yIr:ßc.Mimi hw"hy>

 h[oïr>p;B. ~yIr:c.miB. ~y[iór"w> ~ylidoG> ~ytip.moW ttoåAa hw"hy> !TEåYIw: 22

`WnynE)y[el. AtßyBe-lk'b.W

 Wnl' tt,l'Û Wnt'êao aybiäh' ![;m;l. ~V'_mi ayciäAh Wnt'ÞAaw> 23

`Wnyte(boa]l; [B;Þv.nI rv<ïa] #r<a'êh'-ta,

 ha'Þr>yIl. hL,aeêh' ~yQIåxuh;-lK'-ta, tAf[]l; hw"©hy> WnWEåc;y>w: 24

`hZ<)h; ~AYðh;K. WnteÞYOx;l. ~ymiêY"h;-lK' Wnl' bAjïl. Wnyhe_l{a/ hw"åhy>-ta,

 taZO©h; hw"åc.Mih;-lK'-ta, tAf[]l; rmov.nI-yKi( WnL'_-hy<h.Ti( hq"ßd"c.W 25

s `WnW")ci rv<ïa]K; WnyheÞl{a/ hw"ïhy> ynEp.li
„Când te va întreba fiul t\u mâine, ca s\ îi zici ce (înseamn\)

m\rturiile, hot\rârile [i poruncile acestea pe care le-a poruncit Dom-

nul Dumnezeul nostru vou\, tu s\ zici fiului t\u: «Sclavi am fost lui

Faraon, în Egipt, [i ne-a scos pe noi Domnul din Egipt cu mân\

puternic\. {i a dat Domnul semne [i minuni mari [i nenorociri îm-

potriva Egiptului, împotriva lui Faraon [i a toat\ casa lui (înaintea)

ochilor no[tri. {i pe noi ne-a scos de acolo ca s\ ne duc\ [i s\ ne

dea nou\ p\mântul pe care El l-a promis p\rin]ilor no[tri. {i Dom-

nul ne-a poruncit s\ împlinim toate hot\rârile acestea, ca s\ ne te-

mem de Domnul Dumnezeul nostru, ca s\ ne fie bine în toate zilele

vie]ii noastre, precum în ziua aceasta. {i dreptatea Lui va fi nou\
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spre a împlini toat\ porunca aceasta în fa]a Domnului Dumnezeului

nostru, precum ne-a poruncit nou\».”

Dup\ o analiz\ atent\ a contextului în care apare „modelul de

catehez\”, Deut. 6:20-21 apar]ine unei prime redact\ri a Deutero-

nomului, întrucât un corp de legi pe care cuvintele ~yjiêP'v.Mih;w>
~yQixuh;(w> tdo[eh' („m\rturiile, hot\rârile [i poruncile”) îl presupun [i

pe care ne a[tept\m s\ îl întâlnim în imediata apropiere a acestui

text ne apare abia în capitolul 12 al c\r]ii. De altfel, capitolul 12

din Deuteronom debuteaz\ cu anun]ul clar al con]inutului s\u: 

rv,a] #r<a'§B' ètAf[]l; !Wråm.v.Ti rv<åa] é~yjiP'v.Mih;w> ~yQIåxuh;¥ hL,ae
~T,îa;-rv,a] ~ymiêY"h;-lK' HT'_v.rIl. ^ßl. ^yt,boa] yheól{a/ hw"hy> !t;n"

`hm'(d"a]h'-l[; ~yYIßx;

„Iat\ legile [i poruncile pe care s\ le p\zi]i s\ le împlini]i în

p\mântul pe care Domnul Dumnezeu l-a dat vou\ sub st\pânire în

toate zilele în care voi ve]i tr\i pe acest p\mânt.”

„Cateheza” în discu]ie este provocat\ îns\ de Deut. 6:7: 

%r<D<êb; ^åT.k.l,b.W ^t,ybeB. ^ÜT.b.viB. ~B'_ T'Þr>B;dIw> ^yn<ëb'l. ~T'än>N:viw>
`^m<)Wqb.W ^ßB.k.v'b.W*

„S\ le fixezi (în mintea) fiilor t\i [i s\ vorbe[ti despre ele atunci

când [ezi în casa ta [i când mergi pe drum, când te culci [i când te scoli.”

Un alt argument al originii timpurii a textului este, prin opo-

zi]ie, versetul 25 al capitolului, care se dovede[te a fi un adaos,

atât timp cât scopul ini]ial al catehezei, „via]a plin\ de bun\tate”

WnteÞYOx;l. ~ymiêY"h;-lK' Wnl' bAjïl. (v. 24), este precizat în v. 25 prin ebraicul

hq'd'c. „dreptate”. Substantivul hq'd'c. nu este nicidecum unul spe-

cific Deuteronomului; el lipse[te cu des\vâr[ire din corpusul de

legi din capitolele 12-26. Luând în calcul aceast\ m\rturie neechi-

voc\, se poate afirma c\ versetele 22-23a ar putea constitui incluziuni

mai târzii decât textul de baz\, cu referire la semnele [i minunile

f\cute de Jahwe asupra lui Faraon [i a întregului Egipt.

1. Caracteristici ale „catehezei” veterotestamentare

a. Textele fundamentale pentru argumentarea unei instruiri

religioase dup\ model catehetic

Înainte de a intra direct în studiul exegetic al textului Deut. 6:

20-25, doresc s\ reliefez, pe baza caracteristicilor formale ale unei
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cateheze, dar [i a particularit\]ilor textelor paralele Exod 12:26-27,

Exod 13: 14-16, Ios. 4:6b-7, Ios. 4:21-22, corecta încadrare a acestui

text în rândul „catehezelor” biblice. Ca [i în cazul textului Deut. 6:

20-25, textele ebraice paralele acestuia delimiteaz\ terminologic

caracteristicile [i etapele unei instruiri de tipul întrebare-r\spuns.

Exod 12:26-27: 

`~k,(l' taZOàh; hd"îbo[]h' hm' ~k,_ynEB. ~k,Þylea] Wrïm.ayO-yKi( hy"¨h'w>
û ø ’ ‡yTeÛB'-l[; xs;P'  rv<åa] hw"©hyl;( aWh  xs;P, -xb;z<) ~T, r>m;a]w:

lyCi_hi WnyTeäB'-ta,w> ~yIr:ßc.mi-ta, APïg>n"B. ~yIr:êc.miB. laer"f.yI-ynE)b.

„{i când va fi s\ v\ vorbeasc\ fiii vo[tri: «Ce (înseamn\) rân-

duiala aceasta pentru voi?», voi s\ spune]i: «Acesta este jertfa de Pa[te

(închinat\) lui Jahwe, care a trecut pe deasupra caselor fiilor lui Israel,

în Egipt, pe când a lovit Egiptul [i casele noastre au fost izb\vite».”

Exod 13:14: 

wyl'êae T'är>m;a'w> taZO=-hm; rmoæale rx"ßm' ^n>bi ^ïl.a'v.yI-yKi( hy"h'w>
`~ydI(b'[] tyBeîmi ~yIr:ßc.Mimi hw"hy> Wna'óyciAh dy"© qz<xoæB.

„{i când va fi s\ te întrebe fiul t\u într-o zi [i va zice: «Ce (în-

seamn\) acesta?», tu s\ zici lui: «Prin mâna Lui cea puternic\ ne-a

scos pe noi Domnul din Egipt [i din casa sclaviei».”

Ios. 4:6b-7: 

`~k,(l' hL,aeÞh' ~ynIïb'a]h' hm' rmoêale rx'm' ~k,ÛynEB. !Wla'v.yI-yKi(
!Aråa] ynEP.mi !DEr>Y:h; ymeÛyme Wtr>k.nI rv,a] ~h,l' ~T,är>m;a]w:

 ~ynIb'a]h' Wyh'w> !DE+r>Y:h; ymeä Wtßr>k.nI !DEêr>Y:B; Arb.['B. hw"ëhy>-tyrIB.
`~l'(A[-d[; laeÞr"f.yI ynEïb.li !ArK'zIl. hL,aeóh'

„Când vor întreba fiii vo[tri într-o zi [i vor zice: «Ce (înseamn\)

pietrele acestea pentru voi?», voi s\ spune]i lor c\ au fost despi-

cate apele Iordanului înaintea Chivotului Leg\mântului Domnului;

când (acesta) a trecut prin Iordan s-au despicat apele Iordanului. {i

vor fi pietrele acestea spre aducere-aminte fiilor lui Israel pe vecie.”

Ios. 4:21-22: 

rx'm' ~k,ÛynEB. !Wla'v.yI rv,a] rmo=ale laeÞr"f.yI ynEïB.-la, rm,aYOw:
`hL,ae(h' ~ynIïb'a]h' hm'Þ rmoêale ~t'äAba]-ta,

 `hZ<)h; !DEßr>Y:h;-ta, laeêr"f.yI rb:å[' hv'B'Y:B; rmo=ale ~k,äynEB.-ta, ~T,Þ[.d:Ahw>,

„El a zis fiilor lui Israel: când vor întreba fiii vo[tri într-o zi pe

ta]ii lor [i vor zice: «Ce (înseamn\) pietrele acestea?», s\ înv\]a]i pe

fiii vo[tri [i s\ zice]i: «(ca) pe uscat a trecut Israel Iordanul acesta».”



101Predicarea cuvântului

Din texte reiese clar c\ Exod 12:26-27 se refer\ la s\rb\toarea de

Pessah, Exod 13:14-16 la primul-n\scut, iar Iosua 4:6b-7 [i 21-22 la

pietrele de amintire din Gilgal.

b. Forma [i structura „catehezei”

Întrebarea – este construit\ dup\ urm\toarea schem\:

• o introducere în întrebarea propriu-zis\, dup\ structura:

a) particula adverbial\ yKi „când” (excep]ie Ios. 4:21, unde

e folosit pronumele relativ rv,a] „care”);

b) verbul lav „a întreba” (excep]ie face Exod 12:26, care

folose[te verbul rma „a zice”);

c) subiectul !b / ~ynb „fiu”/„fii”;

d) adverbul de timp rx'm' „cândva” (excep]ie face Exod 12:26).

•  întrebarea propriu-zis\, construit\ dup\ structura:

a) pronumele interogativ hm „ce?”;

b) obiectul întreb\rii este înt\rit prin folosirea pronumelui

demonstrativ hz< „acesta”;

c) obiectele întreb\rilor sunt:

- legile (Deut. 6:20) ~yjiêP'v.Mih;w> ~yQixuh;(w> tdo[eh'
- Pa[tele (Exod 12:26) taZOàh; hd"îbo[]h' / xs;P,-xb;z<)
- primul-n\scut (Exod 13:14) taZO=-hm; / rAkB.
- pietrele de amintire din Gilgal (Ios. 4:6-7.21) !ArK'zIl.
hL,aeóh' ~ynIb'a]h'

R\spunsul – este alc\tuit, mai întotdeauna, dintr-o propo-

zi]ie principal\ [i o completiv\ direct\. Verbul principalei, la per-

soana a doua singular sau la plural, este înso]it de w consecutiv :T'är>m;a'w>/
~Tr>m;a]w: „tu s\ zici” / „voi s\ zice]i”(excep]ie face Ios. 4:22 ~T,Þ[.d:Ahw>
„s\ înv\]a]i”, „s\ face]i cunoscut”, folosind verbul [dy la Hifil).

Adresantul r\spunsului poate fi recapitulat (precum în Deut. 6:21

[i Ios. 4:22) sau subliniat prin sufixul prepozi]iilor l. [i la, (în Ios. 4:7

~h,l' [i în Exod 13:14 wyl'êae).
În timp ce întreb\rile sunt construite analog, r\spunsurile sunt

variabile. Cel mai clar se prezint\ structura întrebare-r\spuns în Exod

12:26-27:

întrebarea: „Ce (înseamn\) rânduiala aceasta pentru voi?” 

~k,(l' taZOàh; hd"îbo[]h' hm
  r\spunsul: „Acesta este jertfa de Pa[te (închinat\) lui Jahwe.”

hw"©hyl;( aWh xs;P,-xb;z<)
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Ceea ce urmeaz\ pronumelui relativ rv<åa] este de fapt o scurt\

explica]ie, care justific\ men]ionarea jertfei de Pa[te:

APïg>n"B. ~yIr:êc.miB. laer"f.yI-ynE)b. yTeÛB'-l[; xs;P' rv<åa] hw"©hyl;(
lyCi_hi WnyTeäB'-ta,w> ~yIr:ßc.mi-ta,

„[…] Domnului, Care a trecut pe lâng\ casele fiilor lui Israel în

Egipt, când a lovit Egiptul [i ne-a sc\pat casele noastre.”

Un scurt comentariu întâlnim [i în Ios. 4:21-22.

întrebarea: „Ce înseamn\ aceste pietre?” 

hL,ae(h' ~ynIïb'a]h' hm'Þ
r\spuns: „C\ pe uscat a trecut Israel Iordanul acesta.”

hZ<)h; !DEßr>Y:h;-ta, laeêr"f.yI rb:å[' hv'B'Y:B;
R\spunsurile atât de scurte în cele dou\ texte mai sus prezen-

tate presupun existen]a unor alte istorisiri. Celelalte dou\ texte, Deut.

6:20-24 [i Exod 13:14-16, prezint\ explica]ii mult mai detaliate.

Deut. 6:20-24 pune în leg\tur\ robia [i exodul cu proclamarea

Legii, în contextul într\rii în ]ara promis\ p\rin]ilor. În Exod 13:

14-16, explicarea oferirii primului-n\scut, în contextul pl\gilor egip-

tene, este delimitat\ clar prin construc]ia !Ke-l[;, ce se poate traduce

prin „iat\ de ce” sau „de aceea”. 

Exod 13:15:

`hD<(p.a, yn:ßB'rAkðB.-lk'w> ~yrIêk'Z>h; ~x,r< rj,P,Û-lK' hw"©hyl;( x:bezO ynIa] !Ke-l[;
„Iat\ de ce aduc jertf\ Domnului pe tot cel întâi-n\scut al pân-

tecelui, de parte b\rb\teasc\, [i pe orice întâi-n\scut dintre fiii mei

îl r\scump\r.”

Versetul urm\tor (v. 16) nu se potrive[te nicidecum contextului,

cu toate c\ [i acesta face referire la eliberarea din Egipt:

dy"ë qz<xoæB. yKi\ ^yn<+y[e !yBeä tpoßj'Ajl.W hk'êd>y"å-l[; tAal. hy"Üh'w>
s `~yIr")c.Mimi hw"ßhy> Wna'îyciAh

„S\-]i fie aceasta ca un semn pe mân\ [i ca o band\ între ochii

t\i; c\ci cu bra] puternic ne-a scos Domnul din Egipt.”

Acesta, probabil o citare a textului Deut. 6:8, ne-ar da de în]eles

c\ îns\[i „jertfa” s-ar l\sa legat\ de mâini sau între ochi. Un astfel de

act fizic nu are îns\ nici un sens, iar dac\ ar trebui în]eles meta-

foric, este greu de priceput inten]ia autorului.

Faptul c\ în aceste texte întrebarea este clar delimitat\ de r\s-

puns ne face s\ afirm\m cu certitudine c\ rolul unei asemenea

structuri a unui dialog din via]a de zi cu zi nu poate fi altul decât
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instruirea. Desigur, se poate interpreta c\ „tat\l” din textele men]io-

nate poate reprezenta întreg poporul Israel, pentru care „fiul” în-

seamn\ genera]iile viitoare, dar chiar [i a[a informa]ia pleac\ în-

totdeauna de la tat\ [i are ca destinatari propriii copii.

c. Deuteronom 6:20-24 – model de instruire catehetic\

În ciuda multiplelor redact\ri ale textului Deut. 6:20-24, dup\

cum precizam la începutul acestui capitol, se poate afirma c\ acesta

este cel mai vechi dintre cele patru texte „pretendente” la meritul de

a fi „model de catehez\” pentru celelalte. Datarea lui cât mai exact\

ar putea fi, a[adar, foarte important\ în în]elegerea celorlalte trei. 

Timo Veijola6 sus]ine c\ de[i textul Deut 6:20-24 este pozi]io-

nat înaintea corpusului propriu-zis de legi din capitolul 12, acesta

nu poate apar]ine redact\rii de baz\, ci unei prelucr\ri ulterioare a

textului c\r]ii, întrucât las\ s\ se întrez\reasc\ printre rânduri dec\-

derea în care se aflau clasicele institu]ii de instruire: [coal\, sinagog\.

Distrugerea Statului [i, posibil, exilul, pe care textul îl readuce în

amintirea cititorului prin intermediul imaginii robiei egiptene, tri-

mit responsabilitatea instruirii înapoi în familie, respectiv tat\lui.

„Modelele de catehez\” doresc s\ trezeasc\ interesul tinerei gene-

ra]ii pentru cunoa[terea faptelor minunate ale lui Jahwe în istoria

poporului S\u ales [i s\ atrag\ aten]ia celor mai în vârst\ asupra

responsabilit\]ii de a r\spunde întreb\rilor celor tineri, în ansamblu

spus, asupra responsabilit\]ii educa]iei. Se poate presupune faptul

c\ dezastrul na]ional a adus cu sine un dezinteres pentru transmi-

terea credin]ei, instruirea devenind, în totalitate, datoria p\rin]ilor. Un

astfel de mod de transmitere a înv\]\turii este promovat în Deute-

ronom, în contextul politic al apropierii exilului sau, mai exact, al

strâmtor\rii politice [i sociale existente. Acest tip de înv\]\tur\ nu

mai este legat de statornicia Regatului, de siguran]a pe care cândva

o oferea cetatea Sionului, de indestructibilitatea statului [i a insti-

tu]iilor sale. În acest text poate fi recunoscut\ ideea Dumnezeului

na]ional, Jahwe, Care este [i r\mâne Unul [i Unicul7. 

Prin urmare, Deut. 6:20-24 are rolul de a trezi din indolen]\ po-

porul dezn\d\jduit al lui Israel. C\ a[a a fost gândit\ aceast\ „catehez\”

6 Timo Veijola, Das fünfte Buch Mose. Kapitel 1,1–16:17, Vandenhoeck u.

Ruprecht, Göttingen, 2004, p. 184.
7 Ibidem.
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ne-o confirm\ folosirea celor trei cuvinte cheie pentru redactarea

deuteronomic\: ~yjiêP'v.Mih;w> ~yQixuh;(w> tdo[eh' („m\rturiile, hot\rârile [i po-

runcile”).

„Cateheza” din Deut. 6:20-24 se constituie din dou\ p\r]i: vv. 21-23

se preocup\ de istoria poporului ales [i v. 24 de Lege: „Domnul a

poruncit nou\ s\ împlinim toate hot\rârile acestea, ca s\ ne temem

de Domnul Dumnezeul nostru, ca s\ ne fie bine în toate zilele vie]ii

noastre, precum în ziua aceasta”. De ce îns\ porunca de respectare

a legilor este precedat\ de o istorisire a Exodului [i nu de aminti-

rea pred\rii Legii pe muntele Sinai? Poate fi folosit acest fapt ca

un indiciu pentru o datare mai exact\ a textului? Se pare c\, atunci

când a fost scris textul, autoritatea lui Jahwe este mai evident\ pentru

contemporani prin prisma eliber\rii din robia egiptean\, decât ca

Legiuitor al lui Israel. A[adar, istoria este cea care amplific\ în fa]a

israeli]ilor constrân[i politic autoritatea divin\ a lui Jahwe ca Eliberator.

Istoria este rezumat\ [i recapitulat\ în v. 21 prin intermediul a dou\

propozi]ii: hq")z"x] dy"ïB. ~yIr:ßc.Mimi hw"hy> WnaeóyciAYw:- ~yIr"+c.miB. h[oßr>p;l. WnyyIïh' ~ydIb'[]
Prima dintre ele pune accent pe robie [i are rol anamnetic. Fo-

losirea verbului hyh „a fi” la forma Qal perfect dore[te s\ arate c\

aceast\ stare este de mult încheiat\. Cea de-a doua propozi]ie folo-

se[te un verb (acy „a scoate”) la Hifil imperfect, care accentueaz\

subiectul primei propozi]ii, „noi”. 

Afirmarea „robiei” egiptene poate fi g\sit\ în aceast\ form\ doar

în Deuteronom. Împreun\ cu ideea eliber\rii, este construit\ ideea

c\ Israel este obligat s\ p\streze Legile lui Jahwe, c\rora Israel le

datoreaz\ „libertatea” (Deut. 5:15, 6:21, 15:15, 16:12, 24:18.22). De

asemenea, ideea scoaterii din Egipt [i din robia egiptean\ este una

cu specific deuteronomic, precum u[or se poate observa din tex-

tele Deut. 5:6.15; 6:12; 8:14; 16:1 [.a.

„Legea” se încheie cu „Evanghelia”, cu istoria mântuirii de c\tre

Jahwe a poporului ales. Aici îns\ nu este citat\ nici o veche m\r-

turisire de credin]\, ci se încearc\ o schi]\ de Credo, care va fi mai

apoi dezvoltat\ în texte precum Deut. 26:5-9, Ios. 24:2b-13, 1 Sam.

12:8, Ps. 136. Dintre acestea din urm\, doar dac\ studiem textul

Deut. 26:5-9 putem deja observa aprofundarea acestei m\rturisiri

de credin]\ a izb\virii lui Israel: „Tu vei r\spunde [i vei zice îna-

intea Domnului, Dumnezeului t\u: «Tat\l meu era un arameu pri-

beag; el a coborât în Egipt [i s-a a[ezat acolo cu (la?) pu]ini oameni,
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pentru o vreme. Acolo a devenit un neam mare, puternic [i nu-

meros. Egiptenii ne-au maltratat, ne-au asuprit [i au pus peste noi

robie grea. Noi am strigat c\tre Domnul, Dumnezeul p\rin]ilor no[-

tri. Domnul ne-a auzit glasul [i a v\zut chinurile, necazurile [i asu-

prirea noastr\. {i Domnul ne-a scos din Egipt, cu mân\ tare [i cu bra]

întins, cu fric\ mare, cu semne [i minuni. El ne-a adus în locul acesta

[i ne-a dat ]ara aceasta, ]ar\ în care curge lapte [i miere.»”.

C\ Deut. 26 constituie, în compara]ie cu Deut. 6, un progres
este u[or de observat. Ie[irea din Egipt [i intrarea în }ara F\g\-
duit\ sunt teme centrale pentru ambele texte. Îns\ modul în care
acestea sunt expuse este diferit. În Deut. 26 apare deja o clar\ dez-
voltare a temei, prin apelul la istoria patriarhilor (c\l\toria lui Iacov
c\tre Egipt) [i, mai apoi, prin descrierea asupririi lui Israel în Egipt.

Gerhard von Rad consider\ c\ în spatele textului Deut. 26 se afl\
o veche m\rturisire de credin]\, construit\ pe modelul: patriarhi,
[ederea în Egipt, exodul [i cucerirea Canaanului; [i doar târziu Le-
gea a intrat ca parte component\ a acestei m\rturisiri de credin]\8.
Aceast\ teorie nu poate fi adev\rat\, întrucât în Deut. 6 exodul
are rolul de a constitui un fundament pentru Lege, ceea ce nu se
poate spune despre textul din Deut. 26, în care ]elul exodului este
de a argumenta închinarea primelor roade lui Jahwe (v. 10). În Deut.
6:20-24 accentul nu se pune pe robie [i pe eliberare, ci pe pronia
lui Jahwe, pe semnele [i minunile f\cute asupra casei lui Faraon,
pentru ca Israel s\ fie l\sat s\ se închine Dumnezeului s\u. }elul
textului este, a[adar, conducerea lui Israel spre ]ara pe care Jahwe
a promis-o p\rin]ilor (Deut. 6:23, în paralel cu 26:9).

Cele dou\ p\r]i ale „catehezei”, partea istoric\, a robiei [i eli-
ber\rii din Egipt, [i apoi împlinirea Legii, ca m\rturie a rela]iei de
filia]ie a lui Israel fa]\ de Jahwe, au un singur scop: intrarea în ]ara
promis\ de Jahwe p\rin]ilor. 

Având ca exemplu Deut. 6:20-24, putem trage concluzia c\
instruirea religioas\ veterotestamentar\ prin catehez\ cuprinde câ-
teva aspecte teologice importante: con[tiin]a unui Dumnezeu unic,
datoria de a reaminti contemporanilor faptele Domnului, datoria
transmiterii acestei tradi]ii genera]iilor urm\toare, fundamentarea
ascult\rii de Dumnezeu pe experien]a istoric\, aceasta nu ca ex-
perien]\ individual\, ci ca memorie colectiv\.

8 Gerhard von Rad, Das fünfte Buch Mose: Deuteronomium, Vandenhoeck u.

Ruprecht, Göttingen, 1983, p. 107.
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II. Con]inuturi ale educa]iei religioase în familie

S-a pus întrebarea dac\ Vechiul Testament cunoa[te, în afara

scrierilor sapien]iale, un anumit ideal educa]ional. La aceast\ dilem\

câ]iva teologi protestan]i au c\utat s\ dea un r\spuns, îns\ multe

dintre „idealurile” descoperite de ei în textul Sfintei Scripturi nu sunt

de fapt decât scopuri secundare ale educa]iei. Plecând de la cuvin-

tele poruncilor divine [i ale cuget\rilor de în]elepciune, Martin Kegel9

men]ioneaz\ drept scopuri ale educa]iei câteva principii morale

precum dreptatea, virginitatea, echilibrul, h\rnicia, vitejia sau frumu-

se]ea ca ideal feminin. Lorenz Dürr10, cercetând etica veterotestamen-

tar\, a ajuns la concluzia c\ principiile educa]ionale ale poporului

Israel ar fi fost credin]a (fidelitatea), frica de Jahwe, încrederea în

Dumnezeu, respectul fa]\ de p\rin]i, grija ar\tat\ în raport cu aproa-

pele, sau chiar virtutea „autoeduc\rii” (mai ales în ceea ce prive[te

„st\pânirea limbii”).

Este u[or de sesizat c\ „idealurile” lui Kegel [i Dürr au în co-

mun faptul c\ toate se raporteaz\ la Jahwe [i sunt rezultatul Leg\-

mântului pe care Israel îl are cu Dumnezeu. Prin urmare, virtu]ile

enumerate mai sus nu sunt nicidecum „idealuri” sau „principii”

educa]ionale, ci sunt porunci ale lui Dumnezeu sau, puse în prac-

tic\, concretiz\ri ale voii lui Jahwe. Nici unul din termenii men]io-

na]i mai sus nu ar putea defini îns\ idealul educa]ional al Vechiului

Israel. Idealul educa]ional a[a cum este el v\zut de în]elep]ii rabini,

la a c\rui realizare bet hasefer-ul a contribuit, este unul cu caracter

general:Torah umitzvot (Legea [i poruncile). Uneori este utilizat\

expresia Torah uma'asim tovim (Tora [i faptele bune), un fapt care

indic\ flexibilitatea termenului Torah. Idealul de via]\ include nu

doar împlinirea mitzvot, a poruncilor prescrise, ci, de asemenea,

împlinirea multor fapte bune. 

„Catehezele” Vechiului Testament, cele care s-au p\strat, fac

referire la evenimente istorice ale izb\virii lui Israel [i au, emina-

mente, caracter religios. Îns\ foarte multe alte înv\]\turi, majori-

tatea expuse sub form\ sapien]ial\, au rolul de a-i instrui pe copii

[i tineri în dobândirea virtu]ilor, în]elese în acea vreme nu doar în

9    Martin Kegel, Die Erziehung der Jugend im Volke Israel, Berlin, 1917, pp. 18-30.
10  Lorenz Dürr, Das Erziehungswesen im Alten Testament und im alten Orient,

Hinrichs, Leipzig, 1932, pp. 116-122.
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sens religios, ci [i ca abilit\]i sociale, culturale, economice sau re-

ligioase. A[a se explic\ de ce multe alte texte sunt îndemnuri evidente

la respectarea valorilor sociale [i religioase ale poporului ales [i la

transmiterea acestora genera]iei tinere [i genera]iilor urm\toare. Is-

toria salv\rii poporului Israel [i a dobândirii ca dar de la Dumnezeu

a Canaanului, primirea, p\strarea, înv\]area [i transmiterea legilor

mozaice, a cutumelor, tradi]iilor [i obiceiurilor din familie [i din so-

cietate, respectul fa]\ de p\rin]i, datoria copiilor de a-[i ajuta p\rin]ii

la diferite munci casnice sau în profesie, dobândirea în]elepciunii

[i a drept\]ii, acestea sunt doar câteva dintre temele importante care

sunt problematizate în scrierile Vechiului Testament.

Una dintre datoriile tat\lui fa]\ de fiii s\i era aceea de a le re-

aminti momente din istoria salv\rii poporului Israel [i legile pe care

Jahwe, unicul Dumnezeu, le-a dat în mod pedagogic acestuia. Ve-

chiul Testament nu cunoa[te no]iunea de „libertate”, ci doar exo-

dul poate fi considerat o expresie a acestei st\ri. Impactul pe care

l-a avut acest eveniment istoric pentru istoria civiliza]iei, culturii [i

religiei în Orientul Antic Apropiat este un semn al prezen]ei lui

Dumnezeu în istorie. Poporul Israel se na[te în exod ca popor al

lui Jahwe [i tot în exod Jahwe se descoper\ lui ca singurul [i uni-

cul Dumnezeu. Tocmai în aceasta const\ func]ia anamnetic\ a

istoriei lui Israel: de a rememora întotdeauna evenimentele salv\rii,

nu ca pe o eliberare prin propriile puteri, ci ca semn al alegerii

deosebite, manifestare a Suveranit\]ii lui Jahwe peste zeit\]ile celor-

lalte popoare p\gâne, dovad\ a prezen]ei Lui în crea]ie ca Domn

[i St\pân al istoriei.

Faptul remarcabil al eliber\rii fizice [i spirituale de sub robia

egiptean\ este una dintre temele preferate în educarea fiului, a[a

cum textele biblice o arat\:

Exod 10:2: „S\ poveste[ti fiului t\u [i fiului fiului t\u câte am

f\cut în Egipt [i semnele Mele, pe care le-am ar\tat într-însul, ca s\

cunoa[te]i c\ Eu sunt Domnul.”

Exod 12:26-27: „{i când va fi s\ v\ vorbeasc\ fiii vo[tri: Ce (în-

seamn\) rânduiala aceasta pentru voi? Voi s\ spune]i: acesta este

jertfa de Pa[te (închinat\) lui Jahwe care a trecut pe deasupra ca-

selor fiilor lui Israel, în Egipt, pe când a lovit Egiptul [i casele noas-

tre au fost izb\vite.”

Exod 13:8: „S\ spui atunci fiului t\u [i s\ zici: «Aceasta este

ceea ce mi-a f\cut Domnul, când m-a scos din Egipt».”
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Exod 13:14: „{i când va fi s\ te întrebe fiul t\u, într-o zi, [i va

zice: Ce (înseamn\) acesta?, tu s\ zici lui: prin mâna lui cea puter-

nic\ ne-a scos pe noi Domnul din Egipt [i din casa sclaviei.”

Deut. 6:20-24: „Când te va întreba fiul t\u mâine ca s\ îi zici ce

(înseamn\) m\rturiile, hot\rârile [i poruncile acestea pe care le-a

poruncit Domnul Dumnezeul nostru vou\, tu s\ zici fiului t\u: sclavi

am fost lui Faraon în Egipt [i ne-a scos pe noi Domnul din Egipt

cu mân\ puternic\. {i a dat Domnul semne [i minuni mari [i neno-

rociri împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon [i a toat\ casa lui

(înaintea) ochilor no[tri. {i pe noi ne-a scos de acolo ca s\ ne duc\

[i s\ ne dea nou\ p\mântul pe care El l-a promis p\rin]ilor no[tri.

{i Domnul a poruncit nou\ s\ împlinim toate hot\rârile acestea ca

s\ ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca s\ ne fie bine în

toate zilele vie]ii noastre, precum în ziua aceasta.”

Ps. 44:2: „Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre [i p\rin]ii

no[tri ne-au povestit lucr\rile pe care le-ai f\cut pe vremea lor, în

zilele de odinioar\.”

Ps. 78:4-5: „Nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti gene-

ra]iei viitoare laudele Domnului, puterea [i minunile Lui pe care

le-a f\cut. El a pus o m\rturie în Iacov, a dat o lege (înv\]\tur\) în

Israel, prin care a poruncit p\rin]ilor no[tri s\-[i înve]e copiii.”

Deut. 4:10: „Strânge poporul la Mine! C\ci vreau s\-i fac s\ aud\

cuvintele Mele, ca s\ înve]e s\ se team\ de Mine tot timpul cât vor

tr\i pe p\mânt; [i s\ înve]e [i pe fiii lor.”

A[adar, dac\ ar trebui s\ eviden]iem un anumit ideal educa-

]ional în vechiul Israel, atunci acesta ar fi sfin]irea propriei vie]i

prin raportarea la Sfin]enia lui Jahwe. Cuvintele p\rin]ilor insist\

indirect asupra acestui ideal. Dar cum altfel ar putea fi în]elese în-

demnurile lor c\tre copii, de a p\stra întotdeauna în minte istoria

sfânt\ a alegerii [i izb\virii lui Israel, îndrumarea pe calea sfin]e-

niei prin intermediul Decalogului, chemarea la a sluji Domnului,

îndep\rtarea de p\cat [i mai ales de ispitele popoarelor p\gâne,

dac\ nu ca un apel spre sfin]irea vie]ii? De aceea, copiii trebuie s\

asculte, s\ înve]e de la p\rin]i cuvintele Domnului, s\ le pun\ în

practic\, s\ nu le uite [i s\ le transmit\ mai departe genera]iilor

viitoare (Exod 10:2; 12:26-27; 13:14; Deut. 4:9-10; 6:4-9.20-24; 11:

18-21; 32:46; Ios. 4:6-7.21-22).

Scrierile sapien]iale eviden]iaz\ între obiectivele educa]iei, a[a

cum era [i firesc, în]elepciunea [i dreptatea. „Eu te voi înv\]a calea
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în]elepciunii [i te voi purta pe c\ile drept\]ii”, spune Prov. 4:11.

În acest text, autorul î[i îndeamn\ fiul s\ se fereasc\ de femeile de

neam str\in [i de cele desfrânate, întrucât via]a al\turi de o aseme-

nea persoan\ echivaleaz\ cu pierderea virtu]ilor (Prov. 5:9). În a

doua parte a ei, cartea Proverbelor arat\ c\ adev\rata cunoa[tere este

înso]it\ de acte cu caracter religios. De exemplu, Prov. 15:33 afirm\

cu convingere c\ „frica de Domnul este înv\]\tur\ [i în]elepciune”.

Din punct de vedere religios, un comportament social corect este

desemnat prin expresia „calea Domnului”11, precum în textul Ps. 25:

4.10: „F\-m\ s\ cunosc c\ile Tale, Doamne, [i c\r\rile Tale Tu m\

înva]\. (…) Toate c\r\rile Domnului sunt îndurare [i credincio[ie,

pentru cei ce p\zesc leg\mântul [i poruncile Lui”.

În cadrul familiei l\rgite, a societ\]ii [i comunit\]ii religioase

iudaice, copilul primea nu doar o educa]ie general\, fie ea cu ca-

racter practic, etic sau religios, ci era înv\]at, concret, cutume, tra-

di]ii [i obiceiuri. Între acestea, tradi]iile na]ionale [i religioase ocu-

pau un rol important, întrucât via]a cultic\ a comunit\]ii reprezenta

[i un cadru educa]ional. Mai ales în timpul s\rb\torilor, copiii jucau

un rol activ în familie, prin punerea de întreb\ri despre tradi]iile

religioase ale poporului (Exod 10:2; 12:26). Pe lâng\ comunicarea

informa]iilor cu caracter istoric [i a semnifica]iilor lor, p\rin]ii aveau

datoria de a povesti copiilor [i nepo]ilor experien]a religioas\ a

str\mo[ilor lor. Temele „catehezei” familiale în zilele de s\rb\toare

erau, dup\ cum am v\zut, eliberarea din Egipt („Pa[tele”), cuceri-

rea }\rii Sfinte, „pietrele de la Ghilgal” etc.

Principala surs\ de câ[tig în Israel era agricultura. Capitolele

10-15 din cartea Proverbe insist\ asupra rolului muncii în familie

[i a datoriei copiilor de a-[i ajuta p\rin]ii. Cultivarea p\mântului [i

cre[terea de animale puteau fi pentru familia israelit\ o impor-

tant\ surs\ de câ[tig. Din punct de vedere sapien]ial, ni se pare

firesc ca lenea s\ fie descurajat\ [i h\rnicia stimulat\. Omul de rând

nu era str\in de înv\]\tura de în]elepciune, de vreme ce maxime,

precum cea din Prov. 10:5, au aplicabilitate tocmai la o astfel de

categorie social\: „Cine strânge vara este un fiu chibzuit (prosper),

cine doarme în timpul seceri[ului este un fiu care face ru[ine”.

11  Construc]ia hw"ëhy> %r<D<ä „calea Domnului” apare în Vechiul Testament în texte

precum: Gen. 18:19; Jud. 2:22; Ps. 10:29; Is. 40:3; Ier. 5:4-5.
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Leg\tura dintre cas\/familie [i p\mânt este descris\ în stilul sa-

pien]ial caracteristic în Prov. 24:27: „Stabile[te-]i (pune ordine în)

muncile de afar\, preg\te[te-]i câmpul [i abia dup\ construie[te-]i

casa”.

Profesia p\rin]ilor se transmitea de obicei copiilor [i se p\stra

în familie timp de mai multe genera]ii. Locuind cu tat\l s\u, fiul îl

urm\rea [i îl ajuta la munc\ [i înv\]a profesia lui. Texte precum 1 Sam.

16:11 [i 2 Rg. 4:18 nu sunt tocmai clare în acest sens, îns\ tradi]ia

veche oriental\ [i pu]inele indicii pe care le avem din c\r]ile biblice

confirm\ prezen]a copiilor pe lâng\ p\rin]i la munca câmpului, la

p\storit sau în ateliere me[te[ug\re[ti. Cartea Proverbe insist\ asu-

pra utilit\]ii muncii eficiente (Prov. 12:24.27; 14:23; 18:9; 20:13;

22:29; Qoh. 9:10; 11:1-6, în comp cu Qoh. 4:4-6), în special asupra

muncii în agricultur\, profesia cea mai des men]ionat\ (Prov. 12:11;

24:27.30-34; 27:18.23-27; 28:19; cf. Sir. 7:22). Chiar [i tinerele fete

p\[teau animale sau munceau la câmp al\turi de familie (Gen. 29:

6.9; Exod 2:16; Cânt. 1:6-7; Prov. 31:16). Fetele înv\]au activit\]i în

gospod\rie cu mamele lor, în special prepararea mânc\rii, brut\ria

(2 Sam. 13:8), torsul [i ]esutul (Exod 35:25-26). 

Prov. 31:10-31 (în paralel cu Sir. 26) pare a prezenta tabloul

femeii ideale, v\zut\ ca model pentru educarea fetelor: „Cine poate

g\si o femeie virtuoas\? Ea este mai de pre] decât m\rg\ritarele.

Ea caut\ lân\ [i in [i lucreaz\ cu mâini harnice. Ea se scoal\ când

este înc\ noapte [i d\ hran\ casei sale [i ordine slujnicelor sale.

Se gânde[te la un ogor [i-l cump\r\; din rodul palmelor ei s\de[te

o vie. Ea î[i încinge cu putere coapsele sale [i î[i înt\re[te bra]ele

sale. Î[i d\ seama (lit. gust\) c\ bun\ este afacerea ei [i nu se stinge

în noapte lampa ei. Ea pune mâna pe furc\ [i palmele ei ]in fusul.

Ea face pânze de in (îmbr\c\minte) [i vinde [i d\ cing\tori negus-

torului. Putere [i onoare este haina ei [i râde zilei de mâine. Ea

deschide gura cu în]elepciune [i înv\]\turi pl\cute îi sunt pe limb\.

Ea vegheaz\ asupra celor ce se petrec în casa ei [i nu m\nânc\

pâinea lenevirii. Fiii ei se scoal\ [i o numesc fericit\; b\rbatul ei îi

aduce laude”.

Modelul de femeie prezentat în textul de mai sus (precum [i în

Prov. 12:4; 18:22) este o persoan\ care d\ siguran]\ so]ului ei, întru-

cât ea s\vâr[e[te binele pe tot parcursul vie]ii sale. Activit\]ile ei cas-

nice sunt diverse: lucreaz\ lân\ [i cânep\ (v. 13, 19, 22, 24), g\te[te
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[i d\ de mâncare celor din cas\ (v. 14, 15), conduce activit\]ile

gospod\re[ti în lipsa so]ului (v. 15), se ocup\ chiar de mici afaceri

(v. 16, 24), munce[te p\mântul (v. 16), vorbe[te cu în]elepciune

(v. 26). Toate acestea aduc lauda fiilor [i so]ului ei (v. 28), precum

[i aprecierea conduc\torilor comunit\]ii (v. 23, 31). A lua în c\s\-

torie o astfel de femeie însemna în societatea iudaic\ „g\sirea bi-

nelui” [i primirea „unui favor (har) de la Dumnezeu” (Prov. 18:22).

Versetul 26 al acestui capitol arat\ clar c\ rolul femeii în familia is-

raelit\ nu se reduce nicidecum la func]ii domestice, la activit\]i

specifice vie]ii gospod\re[ti, la na[terea [i cre[terea de copii, ci ea

vorbe[te „cu în]elepciune” [i „d\ sfaturi” pline de dragoste. Prov. 14:1

înt\re[te aceast\ afirma]ie: „Femeia în]eleapt\ zide[te cas\, iar cea

nebun\ cu mâinile ei o va d\râma”.

Abilit\]ile sale intelectuale, spiritul mercantil [i gândirea prag-

matic\ sunt exprimate în tabloul femeii-negustor. A te gândi s\

cumperi un teren, cu atât mai mult unul cultivat cu vie (v. 16), pre-

supune un spirit economic, capacitatea de a gestiona [i a conduce.

Ea îns\[i vinde c\m\[i sau, în lips\ de timp, d\ negustorilor marfa

spre vânzare (v. 24). 

Din contextul capitolului 31, dar mai ales din primul verset al

acestuia, se în]elege c\ prezentarea propus\ are în prim-plan idea-

lul femeii candidate a fi viitoarea so]ie a fiului regelui, care va da

na[tere viitorului urma[ la tron. Prin urmare, calit\]ile impuse ca [i

condi]ie pentru o astfel de menire ]in mult de latura moral\ [i in-

telectual\ [i impun o instruire prealabil\. De[i textul nu men]io-

neaz\ provenien]a social\ a posibilei candidate, este posibil ca aceasta

s\ fi fost una dintre fiicele nobililor. A[adar, condi]iile prezentate

nu sunt obligatoriu normative pentru alegerea unei femei spre c\-

s\torie în întreg Israelul. Ba chiar, mai mult, am putea spune c\

doar calit\]ile morale [i cele de femeie casnic\ erau suficiente în

spa]iul rural [i în cadrul popula]iei s\race pentru o femeie „virtu-

oas\”. Fertilitatea, h\rnicia [i moralitatea constituiau criteriile de

baz\ în alegerea unei so]ii [i, implicit, virtu]ile cele mai elogiate în

scrierile sapien]iale. 

Copilul, b\iat sau fat\, trebuia s\ înve]e o meserie, încât s\ fie

capabil la maturitate s\ sus]in\ financiar, la rândul s\u, o familie.

În iudaismul târziu, responsabilitatea p\rin]ilor în predarea unei

profesii copilului se subordona urm\toarei maxime: „Cine nu-[i

înva]\ fiul o profesie îl înva]\ tâlh\ria” (Qiddin 29a).
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Copilul era dator s\ ofere deplin respect p\rin]ilor s\i, s\ se

îngrijeasc\ de ei la vremea b\trâne]ilor lor [i, mai presus de toate,

s\ le fac\ cinste în comunitate, s\ fie dovada vie a respect\rii Legii

lui Dumnezeu.

Respectul fa]\ de p\rin]i apare în Primul Testament ca porunc\

divin\ [i de aceea formul\rile au de multe ori caracter de lege:

Lev. 20:9: „Dac\ un om oarecare va blestema pe tat\l s\u [i pe

mama sa, s\ fie pedepsit cu moartea; pe tat\l s\u sau pe mama sa

a blestemat el: sângele lui (s\ fie) peste el.”

Deut. 21:18: „De va avea cineva fiu r\u [i nesupus, care nu as-

cult\ de glasul tat\lui s\u [i de glasul mamei sale [i ace[tia l-au

pedepsit, dar el tot nu-i ascult\, s\-l ia tat\l lui [i mama lui [i s\-l

duc\ la b\trânii cet\]ii lor [i la poarta acelei cet\]i [i c\tre b\trânii

cet\]ii lor s\ zic\: «Acest fiu al nostru este r\u [i neascult\tor, nu

ascult\ de cuvântul nostru [i este lacom [i be]iv». Atunci, to]i oa-

menii cet\]ii lui s\-l ucid\ cu pietre [i s\-l omoare. {i a[a s\ stârpe[ti

r\ul din mijlocul t\u [i to]i israeli]ii vor auzi [i se vor teme.”

Porunca din Decalog referitoare la cinstirea p\rin]ilor este prima

din [irul celor referitoare la raportul dintre om [i semeni [i urmeaz\

imediat celei despre respectarea Sabatului: „Cinste[te pe tat\l t\u [i

pe mama ta, c\ a[a se vor prelungi zilele tale în ]ara pe care Dom-

nul, Dumnezeul t\u, o d\ ]ie” (Exod 20:12). Textul Deut. 5:16 dez-

volt\ legea Decalogului: „Cinste[te pe tat\l t\u [i pe mama ta, pre-

cum ]i-a poruncit Domnul, Dumnezeul t\u, c\ a[a se vor prelungi

zilele tale [i astfel î]i va fi ]ie bine în ]ara pe care Domnul, Dum-

nezeul t\u, o d\ ]ie”, în timp ce textul Lev. 19:3 leag\ porunca

respect\rii p\rin]ilor de cea a respect\rii sabatului ca semn al cinstirii

Singurului Dumnezeu: „Fiecare om s\ cinsteasc\ pe mama sa [i pe

tat\l s\u [i s\ p\zeasc\ zilele Mele de sabat. Eu sunt Domnul,

Dumnezeul vostru”.

Includerea ei în rândul celor zece porunci, dar mai ales pozi]io-

narea ei median\, dup\ obliga]iile pe care omul trebuie s\ le îm-

plineasc\ fa]\ de Creator, înt\re[te valoarea respectului fa]\ de p\-

rin]i [i încredin]eaz\ pe cel ce o împline[te de dobândirea unei vie]i

îndelungate: „Cinste[te pe tat\l t\u [i pe mama ta” (Exod 20:12).

Îns\ textul cel mai plin de sfaturi privind grija pentru p\rin]i [i

pre]uirea lor este întâlnit la Sir. 3:1-16: „Fiilor, asculta]i-m\ pe mine,

tat\l, [i v\ purta]i a[a ca s\ v\ mântui]i, c\ Domnul a în\l]at pe tat\

peste fii [i a înt\rit judecata mamei peste copii. Cel care cinste[te
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pe tat\ se va cur\]a de p\cat. Ca acela care strânge comori, a[a este

cel care cinste[te pe mama sa. Cel care cinste[te pe tat\ se va veseli

de fii [i în ziua rug\ciunii sale va fi auzit. Cel ce m\re[te pe tat\ va

avea via]\ lung\ [i cel care se teme de Domnul cinste[te pe mama sa.

Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tat\l s\u [i ca st\pânitor va

sluji celor care l-au n\scut. Cu fapta [i cu cuvântul cinste[te pe tat\l

t\u [i pe mama ta, ca s\-]i vin\ binecuvântare de la ei. C\ binecu-

vântarea tat\lui înt\re[te casele fiilor, iar blestemul mamei le d\râm\

pân\ în temelie. Nu c\uta m\rire întru necinstea tat\lui t\u, c\ ne-

cinstea tat\lui t\u nu-]i este m\rire. C\ m\rirea omului este din cinstea

tat\lui s\u [i ocar\ este fiilor mama necinstit\. Fiule, sprijin\ pe

tat\l t\u la b\trâne]e [i nu-l mâhni în via]a lui. {i chiar dac\ i se va

împu]ina mintea lui, ai îndurare [i nu-l dispre]ui cât tu e[ti în pu-

tere. Pentru c\ milostenia ar\tat\ tat\lui nu va fi uitat\ [i, în pofida

p\catelor, se va zidi casa ta. În ziua necazului t\u Î[i va aduce aminte

Domnul de tine [i, precum ghea]a când este senin, a[a se vor topi

p\catele tale. Ca un hulitor este cel care p\r\se[te pe tat\ [i bles-

temat de Domnul este cel care mânie pe mama sa”.

Din primele versete se deduce faptul c\ acest text este un dia-

log între un tat\ biologic [i fiii s\i, întrucât prezen]a în text a mamei

nu poate fi altfel explicat\ decât în rela]ie cu so]ul s\u. Autoritatea

p\rin]ilor în familie este argumentat\ ca fiind lege a lui Dumnezeu

(v. 2) [i tocmai de aceea ascultarea [i supunerea copiilor echivaleaz\

pe plan spiritual cu iertarea p\catelor (v. 3). Roadele ascult\rii de

p\rin]i sunt primirea binecuvânt\rii al\turi de mul]i fii, via]a lung\

[i împlinirea rug\ciunilor (v. 5-9). Via]a imoral\ a tat\lui sau a

mamei nu trebuie s\ fie model pentru copii (v. 10-11). Respectul fa]\

de p\rin]i trebuie s\ existe pe tot parcursul vie]ii, iar la b\trâne]ile

lor copilul trebuie s\ arate în]elegere fa]\ de dificult\]ile legate de

vârst\, pentru c\ astfel „va fi zidit\ casa sa”, indiferent de num\rul

p\catelor (v. 12-14). Acela[i autor revine, în 7:27-28, asupra ideii

c\ fiul este dator s\ se îngrijeasc\ de b\trâne]ile p\rin]ilor lui: „Din

toat\ inima cinste[te pe tat\l t\u [i nu uita niciodat\ durerile ma-

mei tale. Adu-]i aminte c\ ei ]i-au dat via]\; ce le vei da tu în schimb

pentru ceea ce au f\cut ei pentru tine?”

Respectul [i ascultarea de p\rin]i erau considerate dovada de]i-

nerii în]elepciunii: „Fiul în]elept bucur\ pe tat\l s\u, iar fiul nebun

nu bag\ în seam\ pe mama sa” (Prov. 15:20), [i din punct de vedere

religios erau considerate o adev\rat\ binecuvântare sau, dimpotriv\,
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un blestem, a[a cum ne arat\ Prov. 30:11: „Este un neam de oameni

care blestem\ pe tat\l s\u [i nu binecuvânteaz\ pe mama sa”. Cul-

mea neascult\rii era blestemarea p\rin]ilor care, în sens metaforic,

însemna pentru copil „stingerea sfe[nicului în mijlocul întunericului”

(Prov. 20:20).

Concluzii

În scrierile sapien]iale este întâlnit preponderent aspectul po-

zitiv al educa]iei, cu accent pe dimensiunea religioas\. Formu-

l\rile negative au form\ imperativ\ [i nu sunt foarte numeroase.

Cel care a acumulat înv\]\tur\ (rs'Wm) [i [tiin]\ (t[;D;) a câ[tigat în

via]\ mai mult decât aur sau argint (Prov. 8:10), va fi în]elept pân\

la sfâr[itul vie]ii (Prov. 19:20). Cel care este neglijent în rs:Wm nu va

reu[i în via]\ (Prov. 5:12 sq), va avea parte de s\r\cie [i ru[ine (Prov.

13:18) [i chiar î[i va pierde via]a (Prov. 4:13; 10:17; 15:10.24).

Înv\]area cu caracter catehetic, înso]it\ de cele mai multe ori de

disciplin\, era solu]ia pedagogic\ a form\rii israelitului „tem\tor”

de Dumnezeu. Un semn al transmiterii [i respect\rii legilor divine

era purtarea de tefilim [i legarea acelor mezuzot de tocul u[ii. A[a

cum ne arat\ textul Deut. 6:6-9, de p\strarea [i împlinirea acestor

tradi]ii era responsabil tat\l. 

În articolul Instruirea tân\rului israelit spre a deveni slujitor

al lui Dumnezeu12 argumentam, pe baza textelor biblice, c\ la s\rb\-

torile israelite participa „întreg poporul” ~['h'-lK' (Exod 24:3; 34:32;

Deut. 27:9; Jos 24:2), ceea ce însemna, desigur, pe lâng\ adul]i, [i

prezen]a „în fa]a Domnului” (hw"åhy> ynEP.-ta,) a copiilor, prezen]\ care

nu are doar sensul particip\rii fizice ci, mai curând, unul moral-

religios (a se vedea Deut. 31:10-13). Instruirea care se f\cea în ca-

drul marilor s\rb\tori impunea o limit\ inferioar\ de vârst\ (Neem.

8:2; 10:29). Men]ionarea !ybiäme lko în Neem. 8:4 sau, similar, a ~ynI+ybiM.h;
„cei ce erau în stare s\ în]eleag\” în Neem. 8:2.3 [i, din nou, mai

explicit, a !ybi(me [;dEîAy lKo, în Neem 10:29, indic\ prezen]a copiilor [i

implicit existen]a unei instruiri a lor în contextul familiei, dar în

afara locuin]ei.

12  Drd. C\t\lin Vatamanu, Instruirea tân\rului israelit spre a deveni slujitor al lui

Dumnezeu, în „Studii Teologice”, seria a III-a, anul III (2007), nr. 4, pp. 155-181.
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În vremurile tannaitice, într-o controvers\ asupra situa]iei dac\

minorul este obligat s\-[i îndeplineasc\ datoria de a veni la Templu

cu ocazia celor trei pelerinaje de s\rb\tori, shammai]ii decid c\

aceast\ datorie începe de îndat\ ce un b\iat este în stare a face c\-

l\toria pân\ la muntele Templului pe umerii tat\lui s\u. {coala lui

Hillel este mai indulgent\, stipulând c\ pelerinajul poate fi f\cut

numai dup\ ce b\iatul a crescut suficient pentru a urca pe munte

al\turi de tat\l s\u (Hagiga 1:1).

Ini]ierea fiului în cunoa[terea [i împlinirea poruncilor, devreme

[i progresiv, este cerut\ în mod repetat tat\lui. Tratatul Sukka (42a)

afirm\: „Un minor care [tie s\ agite lulab este subiect al acestei obli-

ga]ii; (dac\ [tie cum) s\ se încheie singur (cu tallith) este subiect

al obliga]iei de zizith; (dac\ [tie cum) s\ aib\ grij\ de tefillin, tat\l

s\u trebuie s\ îi cumpere tefillin; dac\ e capabil s\ vorbeasc\, tat\l

s\u trebuie s\ îl înve]e Torah [i s\ citeasc\ Shema”. În acela[i tratat

g\sim [i detalii ale împlinirii acestora de c\tre copil: „Dac\ el nu mai

are nevoie de mama lui (pe timp de noapte), el este obligat s\ se

a[eze în sukkah; dac\ [tie cum s\-[i pun\ ciucurii, el trebuie s\

fac\ acest lucru; dac\ [tie cum s\ se descurce cu tefillin, tat\l s\u

îi d\ o pereche, [i dac\ el este în m\sur\ s\ vorbeasc\, tat\l s\u îl

înva]\ s\ recite (versuri începând cu) Shema [i Torah [i vorbe[te

cu el în ebraic\” (Sukkah, 3a-b).

Dou\ referin]e, datate cu mult înainte ca [coala elementar\ s\-[i

fi f\cut apari]ia în comunit\]ile din afara Ierusalimului, ilustreaz\

tipul de instruire tat\-fiu. În cea de-a patra carte Macabei, autorul

aminte[te de înv\]\turile pe care cei [apte fii le-au primit de la

tat\l lor: „El ne-a citit de Abel, care a fost ucis de Cain, [i de Isaac,

care a fost oferit ca o jertf\ de ardere, [i de Iosif în închisoare. (…)

De asemenea, el a l\udat pe Daniel cel din groapa cu lei [i l-a

binecuvântat. {i el a chemat pentru mintea ta cuvintele lui David,

Psalmistul (…)”13. F\când referire la acest text, Philo consider\ c\

aici „so]ul arat\ competen]e de a transmite cuno[tin]ele legilor

c\tre so]ia sa, tat\l c\tre copiii s\i”14.

13  R.H. Charles (ed.), The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testa-

ment, vol. II: „IV Maccabees”, Oxford, 1913, pp. 684-685.
14  Philo, Hypothetica, 7:13, apud Ebner, Eliezer, Elementary Education in An-

cient Israel During the Tannaitic Period (10-220 CE), Bloch Publishing Company,

New York, 1956, p. 38.
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Torah, dup\ sensul de baz\15, se refer\ la cunoa[terea [i transmi-

terea înv\]\turilor iudaice, îns\ mai târziu a fost în]eles ca teorie [i

practic\. Aplicarea idealului de „Torah [i Mitzvot” la educa]ia tine-

rilor poate fi împ\r]it\ în urm\toarele obiective: achizi]ionarea de

cuno[tin]e, instruire în respectarea poruncilor [i dezvoltarea unui

bun caracter. Influen]ele educative care pornesc din familie [i se

adreseaz\ tân\rului au fost orientate spre ultimele dou\ obiective.

Instituirea [colii elementare se fundamenteaz\ pe ideea [i practica

instruirii în familie de c\tre tat\. De[i tat\l a continuat s\-[i împli-

neasc\ aceast\ responsabilitate pedagogic\, asigurând educa]ie fiului

s\u, cu timpul, predarea a putut fi încredin]at\ profesorului [i orga-

nizat\ în cadrul institu]ionalizat al [colii.

Idealul de „Torah [i Mitzvot” sau, mai aprofundat, înv\]area Legii

[i împlinirea ei prin fapte bune, subliniaz\ armonioasa interac-

]iune dintre teorie [i practic\, dintre cunoa[tere [i aplicare. Rabbi

Aqiba afirma c\ „studiul este mai mare, întrucât el duce la ac]iune”

(Kiddushin 40b), iar Hillel zice c\ „un ignorant nu poate fi o per-

soana pioas\”. Cei care studiaz\ vor cunoa[te îndatoririle fa]\ de

Dumnezeu [i fa]\ de oameni. Practic, studiul Scripturii este mijlocul

pentru a atinge scopul: o via]\ în iubire de semeni, dup\ dreptate,

spre sfin]enie. Dar atât de intim\ este rela]ia [i interac]iunea dintre

mijloace [i finalit\]i, încât studiul Scripturii este o datorie religioas\.

15  R\d\cina verbului hr"y" nu este întâlnit\ doar în Scriptura ebraic\, ci [i în

câteva limbi semitice. Verbul apare cu prec\dere la forma Hifil, iar substantivul

hr"AT, derivat din acest verb, este unul de referin]\ în textul sfânt. De asemenea, o

alt\ form\ substantivizat\, hr<ÞAM (ce poate fi tradus prin profesor, dasc\l, înv\-

]\tor), este întâlnit\ de 9 ori. hr"äy", la cea mai mare parte a formelor sale verbale, se

traduce prin „a preda”, „a instrui”, implicând atât pe cel care împarte instruirea,

cât [i pe cel înv\]at. Verbul nu indic\ o instruire privat\ [i nu este gre[it s\ spu-

nem c\ e folosit aproape exclusiv în literatura târzie a Vechiului Testament, cu

prec\dere în literatura sapien]ial\, pasaje de legi [i texte cu referire la instruirea preo-

]ilor. Cf. Art. hr"y", în Ludwig Koehler, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Wörter-

buch zum Hebräischen Alten Testament in Deutscher und Englischer Sprache,

E.J. Brill, Leiden, 1953, pp. 402-403.
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Biblical Educational Values

promoted in Family by Catechesis 

Deac. PhD. C\t\lin VATAMANU

In biblical Israel, the father was main responsible for the reli-

gious education of his son. However, although the religious leaders

of biblical Israelite community appreciated the goodwill and the

assuming with responsibility of this duty, they didn’t show any trust

in voluntary attitude of the father; they imposed an obligation to

give his son an intellectual and religious enthusiasm as earlier, on a

good path in life. This explains the appearance of a „parental tea-

ching strategy” to „plant” the „Word of God” in the mind of the son,

in all times and under any circumstances, „when you sit, when

you go, when you sleep, when you wake up”. Therefore, the religious

education in the family must start from the age when the child

understands the meaning of things; it must be continuous and pro-

gressive, and the good organization of teaching must facilitate

its rapid accumulation of truths of faith.

The most cogent text about religious education in family made

pursuant to a catechetical structure (question and answer) is

Deuteronomy 6:20-25. This old testamental text, of the reference

in the study of education in Jewish antiquity, is considered in the

biblical exegesis a „model of catechesis” (die Musterkatechese) in

the family.


