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ARGUMENT 

 
Contextul pandemic actual pune la încercare atât facultăţile morale și spirituale ale uma-

nităţii, cât și relaţiile interumane în ansamblul lor. Conjunctura impusă de „distanţarea so-
cială” a condiţionat redimensionarea priorităţilor, astfel încât studiul de acasă a devenit o 
oportunitate de explorare intensă a spaţiului virtual. În acest sens, Inspectoratul Școlar Judeţean 
Iași a lansat un proiect destinat tuturor factorilor implicaţi în educaţie, cu scopul de a oferi 
alternative pentru continuarea procesului de învăţare în afara mediului formal, acoperind 
majoritatea disciplinelor din învăţământul preuniversitar. 

Din experienţa acumulată la catedră, am constatat că spiritualitatea ocupă un loc impor-
tant între preocupările tinerilor și un reper de bază în formarea personalităţii lor. 

Intitulat sugestiv, Itinerar prin religiile lumii, ghidul propus de către Inspectoratul Școlar 
Judeţean Iași și realizat de către o echipă de valoroși profesori de religie este un instrument 
de lucru util, atât pentru liceeni, cât și pentru cadrele didactice. 

Veritabil periplu spiritual, materialul propus oferă informaţii interesante despre conceptul 
de viaţă viitoare, prezent în toate marile religii, fie ele monoteiste sau politeiste. Competenţa 
urmărită în temele abordate vizează familiarizarea elevilor de liceu cu învăţătura despre credinţa 
în viaţa viitoare, prezentă în religiile studiate conform programei școlare. 

Incursiunea noastră vine să sprijine un adevăr incontestabil: sensul vieţii oamenilor, din 
Antichitate până în zilele noastre, este influenţat de credinţa în viaţa viitoare. Răsfoind paginile 
ghidului, veţi observa o structură unitară și coerentă. Astfel, în Introducere sunt prezentate sur-
sele cunoașterii fiecărei religii, particularităţile și încadrarea istorico-geografică a acesteia. La 
rubrica Știaţi că… veţi descoperi informaţii relevante și, chiar, inedite; la Momentul de reflecţie 
sunteţi invitaţi să faceţi analogii cu Creștinismul, identificând similitudini, iar Link-urile re-
comandate pot reprezenta oportunităţi de cercetare pentru cei interesaţi. Credem că maniera 
grafică deosebită și cromatica imaginilor sugestive constituie un motiv în plus pentru a 
acorda atenţie conţinuturilor. 

Dorim să dedicăm volumul Itinerar prin religiile lumii și amintirii dragi pe care o păstrăm 
celui care a fost un renumit istoric al religiilor, pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu. 

Așadar, dragi elevi și profesori, vă invităm să vă îmbogăţiţi spiritual și să vă lărgiţi ori-
zontul cunoașterii, luând startul călătoriei prin marile religii ale lumii! 

 
Prof. dr. Denisia-Elena Mănoiu,  

Inspector pentru religie  
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MESOPOTAMIA 

 
familiarizarea elevilor de clasa a IX-a cu învățătura despre viața 
viitoare în religia Mesopotamiei. 

 
 

Cea dintâi mare religie și civilizație a Antichității a apărut în ținutul 
Asiei de Sud-Vest, cuprins între fluviile Tigru și Eufrat, adică în Meso-
potamia („țara dintre râuri”). Teritoriul acesta coincide, în linii mari, 

cu cel al Irakului de astăzi. Spre sfârșitul mileniului al IV-lea î.Hr., regiunea era locuită de 
două popoare: sumerienii, în partea de sud, și 
akkadienii, în nord.  

Puternicul stat sumero-akkadian, înteme-
iat de regele Sargon I (2334–2279 î.Hr.), după 
mai multe invazii ale guților, elamiților și amo -
riților/amoreilor, devine Imperiul babilonian, 
sub regele Hammurabi (1728–1686 î.Hr.). Mai 
târziu, regiunea este cucerită de asirieni, puterea 
acestora atingând apogeul în secolul al VII-lea 
î.Hr., sub regele Assurbanipal (668–631 î.Hr.). 

Religia mesopotamiană își are izvoarele în 
mituri, epopei, proverbe și texte „sapiențiale”, 
dintre care cele mai cunoscute sunt Marele 
poem epic al creației, Epopeea lui Ghilgameș, Cos-
mologia caldeeană și Codul lui Hammurabi. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, această religie 
era cunoscută din puținele informații care ne-au parvenit prin scrierile lui Berossus, un preot 

la templul lui Baal din Babilon (175 î.Hr.), din cărțile istorice 
și profetice ale Sfintei Scripturi, precum și din operele lui He-
rodot sau Diodor Sicilianul. 

Începând cu anul 1842, în urma săpăturilor arheologice de 
la Ninive, Assur, Babilon, Nippur, Lagaș și Kiș, a fost adusă la 
lumină o uriașă colecție de texte, scrise pe tăblițe de lut, cu ca-
ractere cuneiforme, datând din epoci diferite, adică începând 
din mileniul al IV-lea î.Hr. și până în secolul I î.Hr. O parte din-
tre aceste texte, aproximativ 20.000 de tăblițe de lut, formează 
biblioteca regelui Assurbanipal, prima bibliotecă pe care o consem-
nează istoria, acum în păstrare la British Museum din Londra. 
Alte zeci de mii de inscripții și tăblițe se află răspândite în 
prezent prin diferite muzee din Europa și America; și mai 
multe încă așteaptă, sub nisipurile aride, să fie descoperite. 
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Competenţa dezvoltată:

Epopeea lui Ghilgameș. Tableta XI –  
Povestea potopului, secolele IX-VII î.Hr. 

(Harvard Semitic Museum)

Introducere

Imperiul Neo-Asirian în diferite perioade



În mod cu totul special, religia acestui teritoriu 
este departe de a fi unitară, căci ea este expresia 
credințelor religioase împărtășite de popoare și 
grupuri diferite: sumerienii și akkadienii, pe de 
o parte, și babilonienii și asirienii, pe de altă parte. 
Cert este că mesopotamienii aveau o credință po-
liteistă, cuprinzând peste 2500 de zei. Deși erau 
reprezentați sub formă umană, având comporta-
mente umane, zeii erau considerați nemuritori, 
atotștiutori și desăvârșiți.  

Fiecare unitate administrativă, oraș sau sat, 
avea drept conducător un zeu principal. Regele era 
considerat alesul zeilor, fiu al acestora, o persoană 
sfântă sau un trimis al lor. El era socotit mijlocito-
rul binecuvântării acordate de zei poporului, în-
deplinind și funcția de Mare Preot. De asemenea, 
el răspundea de construirea templelor și de serviciul divin public. 

 
 
 

 
 
 

Mesopotamienii credeau că omul a fost creat de zei din lut și din 
sângele lor, pentru a-i sluji pe aceștia. Viața era privită ca un dar al 
zeilor, doar ei având puterea de a o ridica sau retrage. Moartea repre-
zenta destinul care-i aștepta pe toți oamenii, nemurirea fiind inacce-

sibilă oamenilor; de ea aveau parte doar zeii. 
De asemenea, ei credeau în viața de după moarte, 
considerând că trupul se va întoarce în pământ, 
iar sufletul, numit eṭemmu sau gidim, va merge 
în împărăția morților, pe „tărâmul fără întoar-
cere”. Înainte de a ajunge însă aici, sufletul era 
cântărit în balanță, iar zeița Ereșkigal/Ninkigal 
hotăra soarta celor buni și a celor răi. Cel care 
își îndeplinise datoriile față de zei era îmbră-
cat cu haine albe și recompensat în Șeol cu o 
grădină îmbelșugată, iar cel rău era lipsit de aceasta.  

O altă credință era aceea că în împărăția morților curge „izvorul vieții”, pe care îl caută 
zeița Iștar pentru Dumuzid/Tammuz (zeul vegetației). Zeița însăși, ca să poată ieși din infern, 
a fost stropită cu apă din acest izvor. De asemenea, într-un loc ascuns din această împărăție 
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

Contract de vânzare (casă și teren). Tabletă sumeriană 
cu scriere pre-cuneiformă, 2600 î.Hr., Shuruppak 

(Tell Fara), Irak (Muzeul Luvru)

Panoul „Pacea” pe Stindardul Urului (2600 î.Hr.), 
reprezentând un conducător sumerian, mijlocind 
probabil pe lângă zei pentru bunăstare și fertilitatea 
pământului (British Museum)

Zeul Dumuzid (Tammuz) în împărăția  morților.  
Sigiliu sumerian 



se află „pomul vieții” sau al „reîntineririi”. Ideea de nemurire stăruie deci în mitologia și re-
ligia babiloniană. În literatura asiro-babiloniană nu se amintește nimic în legătură cu vreo 
înviere a celor ce au gustat moartea, iar de faimoasa „insulă a fericiților” n-au avut parte 
decât Ut-Napiștim și soția lui.1  

La mesopotamieni, morții erau înhumați, iar alături de ei se puneau provizii pentru viața 
de dincolo. Se credea că sufletele celor neîngropați rătăcesc prin lumea umbrelor și vin prin-
tre cei vii, provocându-le suferințe, iar sufletele care nu beneficiază de cele rânduite pentru 
morți sunt nevoite să-și astâmpere foamea cu ce găsesc prin gunoaie. Cel mai mare necaz 
pentru un decedat era lipsa de provizii; acestea trebuiau aduse de cei în viață. De aici și ac-
centul pus pe necesitatea nașterii de copii, a căror îndatorire era de a-i aproviziona pe de-
funcți cu cele necesare în viața de dincolo de mormânt. 

Când murea un rege, erau uciși și dintre slujitorii lui, soldați, muzicanți, femei, și așezați 
în mormânt, lângă el, în credința că aceștia îi vor ține companie în viața viitoare. 

          
 
 
 
 

 

La asiro-babilonieni erau sărbători ordinare, lunare sau anuale, și sărbători extraordinare. Cea 
mai importantă sărbătoare ordinară era cea a Anului Nou (akitil), nucleul ei fiind ritualul „nunții 
sacre” (hieros gamos) între rege și zeița orașului, reprezentată de o hierodulă. Sărbătorile 
extraordinare aveau loc cu prilejul comemorării unei victorii sau când se inaugura un nou templu. 

 
1  Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1998, p. 129.
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Mesopotamia

Știaţi că... 

Panteonul asiro-babilonian era plin de divinități, clasificați în zei principali (triade/te-
trade), secundari și zei mai mici. Între cei principali, primul loc îl ocupa marea triadă cosmică 
formată din AN/ANU (cerul personificat ca zeu suprem), ENLIL/ELLIL (zeul pământului 
și al oamenilor, fiul lui ANU) și EN.KI/EA („binefăcătorul”, zeul apelor și al înțelepciunii). 
Urma triada astrală cu SIN/NANNA (zeul masculin al lunii), UTU/ȘAMAȘ (zeul soarelui, 
fiul lui SIN) și INANNA/IȘTAR (Astarte în Biblie, zeița iubirii, a fertilității și a războiului). 

Poarta zeiței Iștar, intrarea principală în Babilon, marca începutul Căii Sacre (a Procesiunilor), lungă de 300 de metri, 
către templul zeului Marduk (Muzeul Pergamon, Berlin). *Stânga - Reconstituirea porții (© The Human Origin Project)



 
Locul de cult era templul babilonian, considerat locuința zeilor și cel mai mare bun al orașu-

lui. O parte integrantă a templului era ziguratul, o clădire asemănătoare unei piramide în 
trepte, cu 3-7 etaje, exteriorul fiecăruia fiind colorat diferit cu plăci de ceramică smălțuită. 
Vârful ziguratului era considerat locul întâlnirii cerului cu pământul. Conform unor izvoare 
istorice, regele Nabucodonosor al II-lea a refăcut și terminat „Turnul Babel” menționat în Biblie, 
numindu-l Borsippa („Turnul limbilor”). Templul servea și drept centru cultic, economic sau 
de cultură. Aici se desfășurau activități economice, comerciale, operații bancare, împrumu-
turi, activități de observare a astrelor, activități ale artiștilor și artizanilor. Templele aveau 
școli unde erau instruiți scribii. 

 

Moștenirea pe care civilizația mesopotamiană a lăsat-o omenirii este, fără îndoială, ines-
timabilă. Ea s-a făcut simțită de-a lungul veacurilor, ajutând, în unele cazuri, la modelarea unei 
spiritualități noi. Se crede că elementele culturale mesopotamiene și-au făcut drum și în gân-
direa filosofică greacă a lui Thales din Milet, a lui Aristotel și a lui Zenon din Kition. 
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Asiro-babilonienii au practicat magia mai mult decât 

oricare alt popor antic. Inscripțiile descoperite sunt 
pline de formule magice sau invocări folosite de preoți 
pentru înde părtarea duhurilor rele. Intrările în palate și 
temple erau păzite de duhurile bune, reprezentate prin 
tauri. 

Babilonienii și asirienii au excelat în as-
trologie. Ei considerau aștrii cerești drept 
divinități ce stăpânesc armonia cosmică și 

exercită influențe asupra vieții oamenilor. 

Numirile Uranus, Saturn, Venus, Mercur 
etc., întâlnite astăzi în astronomie, erau fo-
losite și de aceștia. 

Reconstituire zigurat (Stefano Gesh) Ruinele ziguratului și templului lui Nabu de la Borsippa, Irak

Lamassu, taurul înaripat cu chip de om. Statuie cca. 716-13 î.Hr., 
Dur-Sharrukin (Khorsabad), Irak (Muzeul Luvru) 



 
 

• Lecturând Psalmul 50 și apoi textul de mai jos, găsește asemănări 
și deosebiri între cele două religii, cu privire la scopul săvârșirii 
rugăciunii: 

„O, Iștar, regina tuturor popoarelor, călăuzitoarea dreaptă a omenirii! 
Vezi-mă, o, stăpână; primește rugile. 
Uită-te cu milă la mine și ascultă cererea mea. 
Promite-mi iertarea, îndurarea ta să se milostivească. 
Milă, pentru trupul meu prăpădit, plin de nedumerire și necaz... 
Milă, pentru casa mea întristată, ce plânge amărâtă. 
Milă, pentru simțămintele mele, pline de lacrimi și suferință... 
Către tine m-am rugat; iartă-mi datoria. 
Dezleagă-mi păcatul, greșeala, faptele necuviincioase și nelegiuirea.” 
(Jeluire către Iștar, fragment asiro-babilonian) 
 

• Identifică asemănări între textul asiro-babilonian de mai jos și versetele din Predica de 
pe munte a Mântuitorului (Matei 5, 43-48): 

„Să nu faci niciun rău dușmanului tău, 
Să-l răsplătești cu bine pe cel ce ți-a făcut răul 
Fă dreptate dușmanului tău... 
Nu te lăsa sedus în inima ta să faci rău... 
Dă-i pâine să mănânce, dă-i vin să bea, 
Îmbracă-l pe cerșetor. 
Pentru aceasta se bucură zeul tău. 
Aceasta este bineplăcut lui Șamaș, el răsplătește cu binele. 
Ajută, fă binele.”  
(Gândirea asiro-babiloniană în texte, Studiu introductiv: Constantin Daniel, Traducere, 

notițe introductive și note: Athanase Negoiță, Editura Științifică, București, 1975, pp. 283-284) 
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Mesopotamia

 
În religia mesopotamiană, mijlocul prin care oamenii intrau în legă-

tură cu zeii era cel mai adesea rugăciunea. Ea era însoțită de îm preu -
narea mâinilor, închinarea, sărutarea veșmintelor sau a picioarelor 
reprezentării zeului și aducerea de ofrande. 

Bărbat rugându-se. Statuie alabastru, 2750-2600 î.Hr.,  
Eshnunna (astăzi Tell Asmar) 

Moment de 
reflecţie 

• O tăbliță veche de 4000 de ani, din Me-
sopotamia, a fost expusă la British Museum. 
Textul ei conține informații și instrucțiuni deta -
liate privind construirea de către Ut-Napiștim 
a unei nave gigantice, precum și date referi-
toare la animalele care vor intra în ea. Barca ba-
biloniană trebuia să fie realizată din frânghie 

împletită, înțepenită de lemn și sigilată cu 
bitum, având o bază rotundă și continuân -
du-se în sus pătrată (ca un cub), cu o latură 
de 60 metri. 

Există similitudini între aceste informații 
și cele menționate în cartea Facerea, capitolul 6, 
din Sfânta Scriptură? 



• Plecând de la răspunsul pe care eroul Ghilgameș, regele orașului Uruk, plecat în cău-
tarea nemuririi, îl primește de la o hangiță („O, Ghilgameș, viața veșnică, pe care o urmărești, 
nu o vei afla. Când zeii au făurit omenirea, au hărăzit oamenilor moartea. Viața veșnică au 
păstrat-o pentru ei!” – Epopeea lui Ghilgameș), realizează o paralelă cu învățătura creștină des-
pre nemurire, valorificând și cunoștințele dobândite la conținutul Chemarea omului spre ase-
mănarea cu Dumnezeu.  

 
 

 
 
 

Sumerienii – misterul celei mai vechi civilizații de pe Pământ: https://www.youtube.com/ 
watch?v=NEoDEKkBnnc 

A fost odată în Mesopotamia: https://www.youtube.com/watch?v=C82iIO8W8kI 
Mesopotamia antică: https://www.nationalgeographic.org/video/ancient-mesopotamia-101/ 
Civilizația sumeriană: https://www.youtube.com/watch?v=5BBuCgMDlNU 
Sumerienii, Iadul și Grădina Edenului: https://www.youtube.com/watch?v=XQinj0QVo2Y  
Civilizația sumeriană: https://www.youtube.com/watch?v=5BBuCgMDlNU 
Amintiri despre viitor – Epopeea lui Ghilgameș: https://www.youtube.com/watch?v=3u8eh-

CWIqI 
Codul lui Hammurabi: https://www.youtube.com/watch?v=cPmsOGV8-mA 
Orașul Babilon: https://www.youtube.com/watch?v=W_jjYleQxdM 
Poarta zeiței Iștar, Babilon: https://www.youtube.com/watch?v=Vzj6SI2591M 
 
 

 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 2000. 

***, Encyclopaedia Britannica, disponibilă la https://www.britannica.com/ 
***, Encyclopedia Mythica, disponibilă la www.pantheon.org 
Braniște, Ene; Braniște, Ecaterina, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Editura Diecezană, 

Caransebeș, 2001. 
Delumeau, Jean, Religiile lumii, Editura Humanitas, București, 1996. 
Itu, Mircea, Filosofia și istoria religiilor, Editura Fundația România de mâine, București, 2004. 
Pomian, Ștefan, Principii morale în literatura sapiențială, egipteană antică și cea vechitestamentară, Edi-

tura Umbria, Baia Mare, 1999. 
Stan, Alexandru; Rus, Remus, Istoria religiilor. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Insti-

tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991. 
Vasilescu,  Emilian, Istoria religiilor, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 

1998. 
 
 
 
 

12

Itinerar prin religiile lumii

Link-uri recomandate 

Bibliografie 



 

EGIPTUL ANTIC 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a IX-a cu învăţătura despre 
viaţa viitoare în Egiptul Antic. 
 

 
Egiptul Antic, piatră de temelie în istoria civilizaţiei umane, este re-
giunea situată în partea de nord-est a Africii, de-a lungul Nilului, în 
aproximativ graniţele actualului Egipt. Valea roditoare a Nilului, lungă 

de aproximativ 1000 km și lată de 10-20 km, mărginită de pustiuri la vest și la est, a oferit oa-
menilor posibilitatea de a dezvolta o economie agricolă stabilă și o societate complexă. 

Statul egiptean, primul stat din lume, a cunoscut următoa-
rele perioade istorice1: 

1. Regatul Timpuriu (3200–2778 î.Hr.), cu capitala la Thinis, 
este fondat de regele Menes care a unificat cele două regiuni 
de nord și de sud ale Văii Nilului. Divinităţile principale erau Seth, 
zeul răului și al dezordinii, și Horus, zeul cerului. În această pe-
rioadă se construiesc mormintele de la Abydos. 

2. Regatul Vechi (2778–2263 î.Hr.), având capitala la Memphis, 
este marcat de construirea marilor piramide de la Gizeh (Keops, 
Kephren și Mykerinos sau Sfinxul), împreună cu textele acestora, 
și de practica mumificării. Viaţa religioasă era bogată, cu un inte-
res crescut pentru sacerdoţiu, cultul morţilor, magie și mitologie. 
Divinitatea supremă este Ra, zeul soarelui, iar Osiris, zeul na-
turii, devine zeu al morţilor și al nemuririi. Regele Neferkare, 
numit și Pepi al II-lea, are cea mai lungă domnie din această 
perioadă, dar și din istoria Egiptului. 

 
3. Regatul Mijlociu (2263–1580 î.Hr.) a avut 

capitala la Theba. Acum se remarcă regii 
Mentuhotep al II-lea, pentru monumentele 
măreţe, și Senusret al II-lea, pentru sistemul 
de irigaţii. În această perioadă activitatea ar-
tistică a înflorit, au fost scrise textele sarco-
fagelor și multe povestiri frumoase, cum ar fi 
Țăranul elocvent și Povestirea lui Sinuhe. S-a 
impus cultul lui Amun/Amon, zeul aerului, 
al vântului și al fertilităţii, dar a revenit și 
cultul zeului Seth. 

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Egiptului_Antic.
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4. Regatul Nou (1580–1085 î.Hr.), cu capitala tot la 
Theba, reprezintă apogeul cultural și politic al Egip-
tului. Cultul lui Amun a fost înlocuit de cel al lui 
Aten/Aton (discul soarelui cu raze), impus prin re-
forma religioasă a lui Amenhotep al IV-lea, care și-a 
luat numele de Akhenaten, adică „Plăcut lui Aten”. 
Tot în această perioadă au domnit Tutankhamon, 
Horemheb și Ramses al II-lea. Cel din urmă s-a re-
marcat prin cucerirea hitiţilor și construirea a nu-
meroase temple, cum este cel de la Luxor. 

5. Regatul Târziu (1085–525 î.Hr.), cu capitala la 
Sais, marchează o perioadă de decădere politică și 
morală a Egiptului. Accentul cade pe formalism și ritualism exagerat, pe cultul zeilor secun-
dari, precum și pe cultul animalelor, mai ales al taurului Apis. Cel din urmă este atestat de 
descoperirile a milioane de păsări, pisici, câini mumificaţi în necropolele de la Saqqara. În 
urma multiplelor cuceriri, suveranii Egiptului provin dintre libieni, nubieni, perși, heleno-
macedonieni, romani, arabi și otomani. Astfel se explică reducerea credinţei egiptenilor la 
cultul zoolatriei, la magie, rituri funerare și la cultul soarelui. 

În concluzie, religia Egiptului Antic se ca-
racterizează îndeosebi prin panteism și politeism, 
deși în unele perioade istorice putem vorbi de un 
oarecare teism și monoteism. Ea este un com-
plex de credinţe și practici, uneori disparate, al-
teori în armonie; este o religie a naturii și o religie 
cosmică, gravitând în jurul zeului soare Ra. 

Multe divinităţi egiptene erau zei ai unui 
obiect sau ai unor activităţi specifice, cum ar fi 
îmbălsămarea (Anubis), luna (Khonsu) sau apa 
(Sobek). Unele reprezentau idei mai abstracte, 
cum ar fi dreptatea și armonia (Ma’at) sau înţe -
lepciunea (Thoth). Altele erau asociate cu câte 
un animal, pasăre sau plantă și erau adesea re-
prezentate în mai multe chipuri. 

Bogatul material informativ despre Egiptul 
Antic provine din descoperirile arheologice ce 
cuprind papirusuri, tablete, inscripţii din mo-
numente, morminte și temple, scrieri hieroglifice. 
Literatura sacră poate fi grupată în trei mari ca-
tegorii: textele piramidelor (rugăciuni, formule 
rituale, imnuri și descântece), textele sarcofa-
gelor (rugăciuni și sfaturi pentru viaţa viitoare) 
și Cartea morţilor (formule magice pentru a sprijini 
sufletul după moarte). La acestea, se adaugă 

texte religioase, mitologice, ode închinate zeilor (Imn către Aten, Imn către Osiris și Imn către 
Nil), literatură sapienţială, povestiri, poezii (Învăţătura faraonului Amen-em-hat, Povestea ţăra-
nului bun de gură, Povestea Naufragiatului). 

14

Itinerar prin religiile lumii

Ciclul cosmic, reprezentat prin semnele zodiacale și în-
ghiţirea soarelui (Ra) de către zeiţa cerului, Nut, la apus, 
pentru a-l renaște a doua zi. Templul lui Hathor, Dendara, 

Egipt (© Elias Roviello)

Sarcofag egiptean, 1070-975 î.Hr. Scenele reprezintă  
cobrele egiptene, simbolizând protecţia, și pana zeiţei 

Ma’at (sus), texte religioase (mijloc) și scene cu zeul Osiris 
și zeul Ra (jos), călăuzind pe cel adormit  

(Walters Art Museum) 

Tronul de aur al lui Tutankhamon, cca. 1336-1327 î.Hr. 
(Muzeul Egiptean, Cairo) 



Herodot scrie că egiptenii îi întreceau „pe toţi oamenii în frica fără 
margini faţă de zei”2. Încă din perioada Regatului Vechi, egiptenii au 
crezut că fiinţa umană nu poate fi înţeleasă și cunoscută pe deplin, 
trupul având calitatea de a rezista morţii și de a-și găsi împlinirea într-o 

altă existenţă (viaţa de apoi). Egiptenii conside-
rau că omul trebuie să facă tot posibilul spre 
a deveni complet din punct de vedere spiritual. 
Principiile morale călăuzitoare erau cinstea, 
integritatea și seriozitatea, iar cultivarea lor 
facilita o viaţă fericită după moarte. 

Cei adormiţi erau îngropaţi cu alimente, 
mobilă și alte obiecte de care să se folosească 
în lumea de dincolo, ceea ce demonstrează că 
pentru egipteni viaţa veșnică era o prelungire 
a celei de pe pământ. Trupul era la fel de valoros 
ca și sufletul. La înmormântare, preoţii oficiau 
ceremonia de „deschidere a gurii”, adică atin -
geau mâinile, picioarele, ochii, urechile, nasul 
și buzele celui decedat, crezându-se că astfel 
sunt eliberate simţurile pentru a funcţiona și 
în lumea de dincolo.3 

La moarte, drumul spre lumea de din-
colo era greu de parcurs, deoarece trupul avea de trecut mai multe obstacole. Egiptenii cre-
deau că acesta fie mergea într-un loc trist, în apus (la Memphis), fie călătorea fericit spre apus 
împreună cu Ra (la Heliopolis) sau se ducea în lumea de dincolo printr-o crăpătură a mun-
telui (la Abydos). După cum pe pământ destinul egipteanului era de a-l sluji pe faraon, tot 
așa, în lumea de dincolo, era dator să îl slujească pe Osiris. Odată ajuns în împărăţia acestui 
zeu, sufletul răposatului era supus judecăţii. După ce se citea o lungă listă de păcate în faţa 

2  Herodot, Istorii. II, 37, vol. I, traducere, notiţe istorice și note de Adelina Piatkowski și Felicia Vant Ștef, 
Editura Știinţifică, București, 1961, p. 149.

3  Jane Bingham; Fiona Chandler; Jane Chisholm; Gill Harvery; Lisa Miles; Struan Reid; Sam Taplin, Enciclo-
pedia Lumii Antice, Editura Aquila, Oradea, 1993, p. 101.
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Ceremonia deschiderii gurii lui Hunefer, sprijinit de zeul 
Anubis, înaintea punerii în mormânt. „Cartea morţii lui 

Hunefer”, papirus, cca. 1275 î.Hr.  
(British Museum)

Momentul judecării lui Hunefer (în alb, stânga) de către Anubis (cu cap canin, stânga) și aducerea lui de către Horus 
în faţa lui Osiris (în dreapta). „Cartea morţii lui Hunefer”, papirus, cca. 1275 î.Hr. (British Museum)

Credinţa în 
viaţa viitoare 



a 42 de judecători, el trebuia să jure că nu a comis niciunul dintre acestea. Apoi zeul Anubis 
așeza inima pe un taler al balanţei, iar pe celălalt o pană, simbolul dreptăţii, reprezentat de 
zeiţa Ma’at. Zeul Thoth, gardianul morţilor și intermediarul lor în faţa zeilor, consemna re-
zultatul judecăţii. Dacă persoana avusese o viaţă cinstită, inima îi era ușoară ca o pană și 
putea trece mai departe, pentru a-i întâlni pe Osiris și pe înaintași în lumea de dincolo. În 
cazul celui aflat neconform cu principiile morale, inima îi era devorată de către Oms, mon -
strul reprezentat jumătate crocodil și jumătate hipopotam. 

Credinţa egiptenilor în viaţa după moarte a dus la procesul de mumificare, adică de con-
servare a trupului printr-o tehnică specială, considerată o practică primită prin revelaţie de 
la zeul Anubis. Herodot descrie în Istorii acest procedeu de conservare a trupurilor. Imediat 
după moarte, erau scoase organele interne, cu excepţia inimii, fiind îmbălsămate și așezate 
în patru vase canopice. 

Timp de 70 de zile, trupul celui decedat era conservat într-o substanţă numită natron. Pro-
cedura se încheia cu înfășurarea trupului în pânză de in îmbibată cu uleiuri și rășini, după 
care era așezat în sarcofag. Acesta era din lemn frumos decorat cu gravuri și hieroglife în in-
terior și exterior. 

Mormintele aveau multe forme și mărimi, de la mastabele din cărămizi ale perioadei de 
început la minunatele piramide ale regilor sau la criptele tăiate în stâncă. Doar bogaţii aveau 
parte de morminte somptuoase, săracii fiind îngropaţi în nisip. 
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Vasele canopice ale lui Ty, cca. 1279-1213 î.Hr.  
(Muzeul Luvru)

Sarcofagul lui Nesykhonsu, 976 î.Hr. 
(Cleveland Museum of Art)

Se estimează că pentru a construi o piramidă de dimensiuni medii erau necesari în 
jur de 10.000 de muncitori, lucrând timp de 30 de ani. Iniţial, piramidele erau albe, fiind 
acoperite cu un strat de calcar, dar în urma eroziunii acestuia, piramidele au ajuns la cu-
loarea actuală. 

Știaţi că... 



Prima piramidă, construită pentru faraonul Djoser/Joser (Zoser), 
este opera genialului Imhotep (cca. 2700–2601 î.Hr.), arhitect regal, 
doctor, pionier al medicinei, poet, astrolog și înalt demnitar, echiva-
lentul lui Asclepios, Esculap, Aristotel sau Leonardo da Vinci. Înzestrat 
cu multe daruri și onorat cu funcţii, Imhotep a dus o viaţă modestă, 
fiind reprezentat asemenea unui scrib, ţinând un papirus pe genunchi, 
îmbrăcat în haine simple și fără bijuterii. 

 
 

 Scrierea hieroglifică, atestată documentar în 3100 î.Hr., era sistemul de scriere formală uti-
lizat în Egiptul Antic. Artistic realizată și foarte migăloasă, cuprindea aproximativ 1000 de 
caractere distincte, fiind utilizată pentru documentele regale, pereţii templelor și ai mormin-
telor. În literatura religioasă, scribii egipteni utilizau scrierea hieratică, cursivă, mult simplifi-
cată și, implicit, mai rapidă. Spre sfârșitul perioadei dinastice a faraonilor, această scriere a 
fost înlocuită cu cea demotică, o variantă și mai simplă. 
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Statuia lui Imhotep, 600-500 î.Hr., 
colecţia Joseph Durighello

Papirusul Edwin Smith, scriere hieratică, cca. 1600 î.Hr.  
(New York Academy of Medicine)

Cartea morţilor lui Pamonth, scriere demotică, Theba, 
secolele II-III d.Hr. (Muzeul Egiptului, Berlin)

Medicina egipteană era foarte avansată, existând dovezi privind utilizarea medica-
mentelor, a diverselor practici sanitare pentru tratarea rănilor deschise (dezinfectare, coa-
sere, amputare). Deși antibioticele au fost descoperite abia în secolul al XX-lea, măsurile 
luate de egipteni, inclusiv folosirea pâinii mucegăite, limitau drastic răspândirea infecţii-
lor. Herodot menţionează în Istorii că în Egipt existau doctori de diferite specialităţi (dinţi, 
ochi, stomac) ceea ce permitea identificarea cauzei bolii și tratarea adecvată a celor sufe-
rinzi. Se pare că și primele proteze artificiale au apărut tot în Egipt, membrele amputate 
fiind înlocuite cu altele sculptate în lemn. 

Printr-o tehnologie avansată, temperatura din interiorul Marii Piramide din Gizeh 
este menţinută constantă, la 20 de grade Celsius, chiar și în zilele toride, când se înregis-
trează în jur de 50 de grade la exterior.



 
Coroana albă de pe capul regelui era specifică Egiptului de Sus, iar cea roșie Egiptului 

de Jos. Pe lângă coroană, mai purta pe cap un veșmânt lung și dungat, decorat cu un vultur 
și o cobră (Nekhmet, Wadjet), reprezentând protectorii acestuia. Când intra în război, regele 
purta o coroană de un albastru strălucitor, însemnând importanţa acestuia ca războinic, iar 
când era implicat în viaţa religioasă purta o coroană împodobită cu pene de struţ. 

 
 
 
 
 
 
 

Faraonii sunt reprezentaţi purtând diferite însemne ale regalităţii. Cele mai importante 
erau toiagul, ce simboliza grija acestuia faţă de poporul său, și biciul, simbol al pedepsirii 
dușmanilor regelui. 

 
Pisicile erau considerate animale sacre în Egiptul Antic, ce aduceau bunăstare 

și noroc casei. Ele erau prezente în practicile sociale și religioase, numeroase di-
vinităţi fiind reprezentate cu un cap de pisică, așa cum sunt Mafdet (dreptatea), 
Bastet (fertilitatea) și Sekhmet (puterea). 

 
 
 

La palat erau educaţi copiii familiilor regale și ale nobililor, iar la școlile templelor și cele 
sătești, cei care își puteau permite să plătească. La vârsta de 5 ani, băieţii începeau școala și 
învăţau arta scrisului și cititului, prin hieroglife și scriere hieratică, pentru a deveni scribi. Cei 
mai mulţi rămâneau la acest stadiu, însă cei care își permiteau financiar își completau studiile 
cu: matematică, istorie, literatură, religie, limbi străine, geografie, inginerie, astronomie, me-
dicină sau contabilitate. 
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Cea mai veche carte de matematică din lume a fost întocmită de scribul Ahmes în 
jurul anului 1650 î.Hr., după un alt document vechi de 200 de ani. Aceasta se intitulează 
Intrarea în cunoașterea tuturor lucrurilor existente și a tuturor secretelor neștiute și conţine 87 de 
probleme rezolvate. Se păstrează aproape integral pe Papirusul Rhind, ce măsoară mai bine 

de 5 m lungime și 33 de cm lăţime, aflat la British Museum.

Una dintre cele mai iubite amulete ale egiptenilor 
era ochiul udjat/wedjat sau „ochiul lui Horus”. În lupta 
cu Set, Horus și-a pierdut un ochi, iar zeul Thoth este cel 
care l-a vindecat. Astfel, acest ochi a devenit simbol 
al vindecării și se credea că el aduce sănătate și putere. 
Deoarece Horus l-a pierdut în timp ce lupta împo-
triva răului, este considerat și un simbol al sacrificiului. 

Zeiţa Bastet ţinând un sistrum, ceramică smălţuită, 1070-730 î.Hr. (Walters Art Museum) 



 
În Egipt, bărbaţii și femeile care aveau același statut social se bucurau de aceleași drepturi 

în faţa legii. Astfel, femeile puteau deţine, câștiga, cumpăra, vinde sau moșteni proprietăţi, 
iar în cazul în care divorţau sau rămâneau văduve, își creșteau singure copiii. În plus, aveau 
dreptul să reclame nedreptăţi în faţa judecătorilor, erau învestite cu drept de semnătură când 
soţul era absent pe o perioadă mai lungă de timp și puteau fi plătite asemenea bărbaţilor, la 
locul de muncă. 

 
 

• Analizează următorul sfat adresat de un demnitar fiului său: „Nu 
repeta un zvon calomnios și nici nu-ţi pleca urechea la el!” (Îndreptarul 
lui Ptahhotep) și descoperă principiile morale la care face referire. Poţi 

identifica texte biblice vechi- sau nou-testamentare similare? 
 

• Ce similitudini găsești între textele de mai jos? 
„Fiinţele din lume sunt fapta mâinii tale: 
Le-ai făcut așa cum le-ai dorit. 
Când tu răsari, trăiesc și ele; 

Când asfinţești – și ele mor. 
Tu ești durata vieţii însăși, 
Prin tine vieţuim cu toţii.” 
(Poezia Egiptului faraonic, traducere Ion Acsan și Ion Larian-Postolache, Editura Univers, 

București, 1974, pp. 49-53 –BCS) 
 
„Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a 

pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora 
nu este număr, vietăţi mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit 
ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu 
lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; Dar întorcându-ţi 
Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor, și se vor sfârși și în ţărână se vor întoarce.” (Psal-
mii 103, 25-30) 
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Organizarea calendarului solar în 365 de zile, grupate în 12 luni și trei anotimpuri 
(Akhet – Inundaţii, Peret – Rodire, Shemu – Recoltă) o datorăm vechilor egipteni. Ei folo-
seau și un calendar lunar, nu la fel de precis, dar care a impus o parte dintre denumirile 
lunilor, așa cum le avem astăzi. Diferenţa dintre anul astronomic și cel calendaristic, aspect 
neprevăzut în calendarul solar egiptean, a fost remediată prin adăugarea unei zile la sfâr -
șitul lunii februarie la fiecare patru ani (anul bisect, cu 366 de zile), în anul 46 î.Hr., în 

timpul lui Julius Caesar. 

Moment de 
reflecţie 

• În Egiptul Antic, doctorii erau împărţiţi în 
trei categorii: chirurgi vindecători, preoţi doc-
tori și magicieni puri. Boala era justificată de 
către egipteni ca o intrare în trup a unui spirit 
rău. Când tratamentul celor din prima cate-
gorie nu dădea rezultate, atunci se căutau 

soluţii în religie și magie prin rostirea unor 
rugăciuni către zei deasupra pacientului. 

Plecând de la textul de mai sus, cum este 
percepută boala în Creștinism, care este pu-
terea rugăciunii, ce rol au sfinţii în vindecare 
și ce rugăciune pentru bolnavi cunoști?



• Mai jos ai un fragment din confesiunea sufletului egiptean, după moarte, la judecata 
lui Osiris. Ce paralelă poţi să faci între acesta și învăţătura creștină despre virtute, păcat, Taina 
Spovedaniei și Decalogul? 

„Niciodată contra omului n-am păcătuit, 
Nici părinţii sau rudele nu mi-am batjocorit, 
N-am înlocuit Adevărul prin Strâmbătate, 
(...) Pe slugi niciodată nu le-am bătut. 
(...) Pe nevoiași nu i-am lipsit de bunul lor, 
Pe nimeni să moară de foame nu am lăsat, 
Pe oameni, semenii mei, să plângă cu lacrimi nu i-am silit, 
Nu am omorât pe nimeni și nici moarte nu am poruncit. 
(...) Suferinţă oamenilor nu am pricinuit.” 
(Cartea egipteană a morţilor, capitolul 125) 
 
• Identifică similitudini între textul de mai jos și responsabilităţile creștinului faţă de 

Dumnezeu și aproapele său: 
„Hrana mea a fost Adevăr și Dreptate, 
M-am purtat așa cum buna-cuviinţă o cere 
Și care zeilor le face plăcere. 
Cu adevărat mereu am făcut ceea ce zeilor le-a plăcut, 
Înfometatului i-am dat pâine, însetatului i-am dat de băut, 
Pe cel gol l-am îmbrăcat, o barcă am dat celui naufragiat, 
Ofrande zeilor am adus 
Precum și Spiritelor sfinţite de sus. 
Spirite divine! 
Mântuiţi-mă! Apăraţi-mă! 
În faţa marii divinităţi, să nu-mi faceţi vină!” 
(Cartea egipteană a morţilor, capitolul 125) 
 
 
 

 
 
 

Top 9 zei egipteni: www.youtube.com/watch?v=1MpKFVzQ80M 
Viaţa în Egiptul Antic: www.youtube.com/watch?v=YI3kb0SfBto 
Marea călătorie a lui Ramses al II-lea: www.youtube.com/watch?v=sTj3i45B6BI 
Marile mistere ale Egiptului Antic: www.youtube.com/watch?v=J5yzwjh7BT4 
Cum și cine a construit piramidele Egiptului: www.youtube.com/watch?v=R_styc2MquU 
Cartea egipteană a morţilor: www.youtube.com/watch?v=Sieh78DjjQc 
Medicina în Egiptul Antic: www.youtube.com/watch?v=3zrFjRyJOg4 
Cum s-a prăbușit Egiptul Antic: www.youtube.com/watch?v=IwTp2V_iOfQ 
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Link-uri recomandate 
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***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2015. 

***, Cartea egipteană a morţilor, traducere, studiu introductiv și note Maria Genescu, Editura Sophia, 
Arad, 1993. 

***, Dicţionar Biblic, redactor principal J. D. Douglas, ediţia a IV-a revizuită, Editura Cartea Creștină, 
Oradea, 2008. 

Adina Mihaela Eros, Literatura antică. Antichitatea timpurie, în „Universul cărţii”, nr. 5, săptămâna 
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Bingham, Jane; Chandler, Fiona; Chisholm, Jane; Harvery, Gill; Miles, Lisa; Reid, Struan; Taplin, 
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Eliade, Mircea, Istoria credinţelor și ideilor religioase, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000. 
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Ștef, Editura Știinţifică, București, 1961. 
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GRECIA ANTICÃ 

 familiarizarea elevilor de clasa a IX-a cu învăţătura despre 
viaţa viitoare în Grecia Antică. 

 
 
 

Istoria Greciei Antice reprezintă unul dintre cele mai importante ca-
pitole ale istoriei umanității, care a pus bazele culturii și civilizației 
europene. Spațiul geografic în care a apărut și s-a dezvoltat cultura 

și civilizația grecilor antici cuprinde unul dintre cele mai frumoase și atrăgătoare ținuturi din 
bazinul Mării Mediterane, locul unde 
Europa, Africa și Asia se apropie cel mai 
mult una de alta, prin numeroasele in-
sule care înconjoară Grecia Continentală.  

Religia, ca parte organică a culturii 
grecești, a conturat principiile viziunii 
asupra lumii, a moralei, a diverselor sale 
manifestări în literatură, artă, filosofie și 
știință.  

Pentru cunoașterea religiei grecilor an-
tici avem la îndemână izvoare literare 
(Homer: Iliada și Odiseea; Vergilius: Eneida; 
Herodot: Istorii; Pausanias: Descrierea Eladei;  

 
Hesiod: Theogonia, Munci și zile), epigrafice (texte gravate pe 
piatră sau metal) și arheologice (temple, sanctuare, altare, sta-
tui ale zeilor, morminte, picturi pe vase reprezentând scene 
rituale sau mitologice).  

Analizând cu atenție aceste izvoare, cercetătorii din do-
meniu au ajuns la concluzia că principalele divinități grecești 
își au originea în credințele și practicile religioase ale po -
pulațiilor băștinașe din perioada minoică (Minos) și ale gre-
cilor din perioada miceniană (Micene). 

Caracteristicile fundamentale care descriu și disting reli-
gia Greciei Antice sunt politeismul (credința în exis tența mul-
tor zei) și antropomorfismul (umanizarea zeilor). Zeii primesc 
atribute omenești, însă cu unele deosebiri esențiale față de 

oameni, între care nemurirea. 
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Competenţa dezvoltată:

Introducere

Statuia zeiţei Atena Velletri (cu coif), 
secolul I d.Hr. (Muzeul Luvru)



 
 

 
Viaţa viitoare sau de apoi este continuarea vieții de pe pământ, într-o 
lume nouă și în împrejurări cu totul diferite. Literatura grecilor antici 
nu oferă o imagine unitară asupra acesteia. 

Cretanii, din perioada minoică, credeau în existența unei „lumi de dincolo”, dar și-o ima -
ginau ca pe o lume plină de frumuseți și bucurii. În această perioadă nu avem de-a face cu 
un cult al morților în adevăratul sens al cuvântului, ci doar cu practici funerare în vederea 
supraviețuirii și fericirii în „lumea de dincolo”. Acest lucru se datorează, în mare parte, și 
faptului că religia minoică era o religie optimistă. 

În religia miceniană exista un veritabil cult 
al morților care îi viza pe morții „eroizați”, 
adică pe cei cinstiți ca zei și semizei, în jurul 
cărora se va dezvolta o întreagă mitologie. 
Fundamentele religiei Greciei clasice s-au 
definit în perioada miceniană. 

Homer și opera sa vor aduce o schim-
bare a viziunii despre divinitate și viaţa de apoi, 
pe fondul unei concepții pesimiste cu pri-
vire la viața zeilor și a oamenilor, care va 
marca toate secolele următoare. După Homer, 
existența umană este efemeră, încărcată de 
griji și suferințe. În Iliada, Homer compară 
omul cu „frunzele răscolite de vânt în țărână”, 
întărind aceasta prin mărturisirea lui Ahile. Chemat de Ulise din împărăția subpământeană, 
Ahile spune că „e mai bine să fii cel din urmă argat pe pământ, decât domn în împărăţia lui 
Hades”. După Homer și contemporanii săi, sufletul reprezintă o materie eterică, fină, care 
părăsește trupul în urma morții omului, pentru a merge în împărăţia lui Hades și a soției sale 
Persefona, unde va trăi mai departe ca o umbră. Poemele homerice vorbesc despre împărăţia 
lui Hades ca despre un loc plin de suferință și întuneric, locuit de umbrele palide, lipsite de 
forță și memorie, situat sub pământ. În drumul lui spre lumea cealaltă, în împărăţia lui Hades, 
sufletul este condus de zeul Hermes, „stăpânul drumurilor”. 

23

Grecia Antică

Acropola astăzi (© Scott E. Barbour/Getty Images)

Teracotă pictată din 520-10 î.Hr.,  
reprezentând ritualul înmormântării

Credinţa în 
viaţa viitoare 

Reconstituirea Acropolei din Atena  
(© Yale University Press)
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Într-un singur loc se vorbește despre  Câm-
piile Elizee, de la marginile pământului, unde 
sunt trimise sufletele eroilor și ale oamenilor 
virtuoși. Numite și Elysium, acestea se referă la 
o pajiște frumoasă în lumea de dincolo, unde 
preferații lui Zeus se bucură de o stare de ple-
nitudine. Fericirea de aici înseamnă, probabil, 
nemurirea pe care zeii au acordat-o doar unor 
favoriți ai lor, precum Menelau. Acesta ajunge 
în Câmpiile Elizee nu pentru faptele morale 
personale, ci pentru că era soțul Elenei și gi-
nerele lui Zeus.  

Începând cu perioada arhaică și continuând  
cu cea clasică, politeismul antropomorfic își 
pierde din importanță, locul zeilor fiind luat de noțiunile abstracte ale filosofilor, între care 
îi amintim pe Socrate, Platon, Aristotel. 

În concluzie, putem spune că, asemenea altor religii și sisteme 
filosofice, religia Greciei antice privește moartea drept despărţire a 
sufletului de trup: „Moartea nu poate fi altceva decât separarea a 
două lucruri, trupul și sufletul, unul de celălalt.” (Platon). Deși 
motivul învierii nu este unul central în mitologia greacă, se vorbește 
totuși despre învierea unor eroi, ca fiinţe nemuritoare, dar ideea de 
nemurire spirituală apare mult mai târziu, fiind de natură filoso-
fică. Prin scrierile și cuvântările lor despre nemurirea sufletului, fi-
losofii pregătesc omenirea pentru primirea monoteismului creștin. 

 
 
 

 
 
 
 

Iliada și Odiseea lui Homer, numite și „Biblia Grecilor”, au fost 
traduse în limba română de către George Murnu (1868-1957), 
iar această strălucită realizare „constituie un moment funda-
mental în evoluția limbii literare”, după cum aprecia George 
Călinescu.1 

  
 

1  George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Litera Internațional, București, 
2001, p. 238.

Împărăţia lui Hades. Vas apulian, cca. 340-30 î.Hr.  
(Staatliche Antikensammlungen, München – Carole Raddato)

Nemurirea sufletului a fost una  
dintre temele favorite ale lui Platon

Ulise și cântecul sirenelor. Mozaic roman, Cartagina, secolul II d.Hr. (Muzeul Bardo, Tunisia)

Știaţi că... 

Grecia se numește oficial Republica Elenă, iar în Antichitate era cunoscută sub de-
numirea de Elada. Grecia a fost prima țară europeană care a primit Evanghelia lui Hristos.
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Grecia Antică

 
Locuința sufletelor după moarte sau locuința morților se numește Hades în limba greacă, 

Șeol în limba ebraică și Jad (Jadu) în limba slavonă. 

 
 

• Consideri că „Dumnezeul necunoscut”, amintit în textul de mai jos, 
pe care grecii îl adorau în Panteonul din Atena, este același cu Dum-
nezeul creștinilor pe care îl propovăduiește Sfântul Apostol Pavel?  

„Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți 
foarte evlavioși. Căci străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am 
aflat și un altar pe care era scris: «Dumnezeului necunoscut». Deci pe Cel pe Care voi, necu-
noscându-L, Îl cinstiți, pe Acesta Îl vestesc eu vouă.” (Faptele Apostolilor 17, 22-23) 

 
• Realizează o paralelă între învățătura despre nemurirea sufletului descrisă de către fi-

losoful grec Platon și cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, citind textele de mai jos: 
„Sufletul este nemuritor și indestructibil. Când omul moare, sufletul se desparte de trup, 

deoarece el există prin sine însuși. Moartea este doar separarea sufletului de trup.” (Platon) 
„Ce este moartea altceva decât despărțirea sufletului de trup? Fiindcă sufletul, care tră-

iește veșnic, nu poate muri, căci este suflare din suflarea lui Dumnezeu. Sufletul părăsește 
trupul, de aceea moare numai acesta, căci o parte din noi este muritoare, iar alta nemuri-
toare.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
• Citind textele de mai jos, poți sesiza câteva puncte comune între rugăciunea adresată 

lui Zeus, din Iliada, și rugăciunea adresată Domnului, din Psalmii biblici? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresia „călcâiul lui Ahile” face trimitere la o legendă cu privire la aspirația spre 
nemurire din mitologia greacă.

Moment de 
reflecţie 

 

Mitropolitul Dosoftei (1624-1693), primul traducător din literatura 
dramatică universală și primul traducător al cărților de slujbă în limba 
română, pe când era monah la Mănăstirea Probota, a tradus și Istoriile 
lui Herodot. 

„... Deoparte stătu și rugare rosti către Zeus... 
Tu cel cu arcul de-argint, tu paznicul Hrisei, 
Dacă ziditu-ți-am eu locaș de mărire, 
Ori închinatu-ți-am grasele buturi de capre 

și tauri, 
Glasul auzi-mi-l, Doamne, și-o singură vrere-

mplinește-mi: 
Stropii de plâns, cu săgețile tale plătească-mi 

Danaii! 
... Astfel rugatu-s-a el.” (Iliada)

„Dintru adâncuri am strigat către 
Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul 
meu!” (Psalmii 129, 1) 

„Ostenit-am întru suspinul meu, 
spăla-voi în fiecare noapte patul meu, 
cu lacrimile mele așternutul meu voi 
uda.” (Psalmii 6, 6) 

„Oare carne de taur voi mânca, sau 
sânge de țapi voi bea?” (Psalmii 49, 14)
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Elena din Troia – film artistic: https://www.youtube.com/watch?v=uumdiII6gPI 
Homer, Iliada: https://dinitrandu.com/wp-content/uploads/2018/10/Iliada-George-Murnu.pdf 
Homer, Odiseea: http://swarm.cs.pub.ro/~cpopa/actorie/Odiseea.pdf 
Homer, Odiseea – teatru radiofonic: https://www.youtube.com/watch?v=p6EqGbY6sFE 
Cei 10 zei din mitologia greacă: https://www.youtube.com/watch?v=MTnZWs45vc0 
Grecia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia 
Legenda „Călcâiul lui Ahile”: https://www.tinerama.ro/calcaiul-lui-ahile-explicatie-si-

legenda/ 
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ROMA ANTICÃ 

 familiarizarea elevilor de clasa a IX-a cu învățătura despre 
viața viitoare în Roma Antică. 

 
 

Istoria civilizației antice romane a început odată cu întemeierea ora -
șului Roma, așezat pe malul râului Tibru. Oraș al unor locuitori răz-
boinici curajoși, Roma a crescut și s-a extins într-un stat care a supus, 

treptat, toate pământurile italice, cele si-
tuate în bazinul Mării Mediterane, în 
Asia Mică, pe țărmul Africii de Nord și 
alte țări. 

Romanii manifestau toleranță față de 
religiile popoarelor cucerite, punând con-
diția ca acestea să nu pericliteze statul ro -
man; singurele excepții au fost cele legate 
de Iudaism și Creștinism. 

În timpul împăratului Octavian Au-
gustus (27 î.Hr.–14 d.Hr.) a fost instituit 
și cultul împăratului, asociat cu tradiționalul 
cult al Romei, manifestare ce avea să con-
tribuie mult la menținerea unității statului 
roman. Cetățenii Imperiului erau obligați 

să adere la acest cult, considerat politică de stat. Cei care refuzau erau 
supuși la grele persecuții, fiind acuzați de lipsa loialității față de pute-
rea imperială. Începând cu secolele II-III d.Hr., împărații romani sunt 
considerați zei încă din timpul vieții. Rezultă de aici o puternică im-
plicare a statului în religie. 

Începând cu secolul al II-lea î.Hr., în teritoriile romane au pătruns 
cultele orientale, fuzionând cu cele grecești și locale, iar în final a re-
zultat un sincretism religios, un amestec eterogen de credințe și rituri 
antice, în care predominau elementele astrale și panteiste. Drept ur-
mare, s-au înmulțit practicile oculte și magice. Din acest motiv, religia 
Romei Antice cunoaște un declin tot mai accentuat, pierzându-și iden-
titatea în urma imixtiunilor.  

În Roma Antică, atât în perioada Regalității (753–509 î.Hr.), cât 
și în cea a Republicii (509–27 î.Hr.), respectiv a Imperiului Roman 
(27 î.Hr.–476 d.Hr.), religia – ansamblul de rituri și credințe care îm-
podobeau viața cetății, dar și pe a diferitelor comunități – s-a format 
și dezvoltat din amestecul elementelor italice, etrusce și grecești.  
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Competenţa dezvoltată:

Introducere

În timpul împăratului Traian (98-117 d.Hr.), Imperiul Roman 
ajunge la cea mai mare întindere

Împăratul Augustus, repre-
zentat ca Jupiter (Jove). 

Statuie din secolul I î.Hr. 
(Muzeul Ermitaj) 



Existau zeci de divinități, împrumutate îndeosebi de la greci, însă cele mai importante 
erau Jupiter (Zeus), Junona (Hera) și Minerva (Atena). Evenimentele vieții sociale sau casnice 
și fenomenele naturale se aflau sub ocrotirea acestora, rezultând un bogat panteon cu peste 
30.000 de zei, conform generalului Marcus Terentius Varro (secolul I î.Hr.). 

 
Religia romanilor antici a fost înlocuită, treptat, de Creștinism, religie întemeiată de Fiul 

lui Dumnezeu Întrupat și Jertfit pentru mântuirea lumii întregi. 
 
 

Ritualurile funerare pe care romanii erau obligați să le îndeplinească 
erau foarte importante și de ele depindea liniștea familiei celui dece-
dat. În fiecare casă era amenajat un mic altar, numit lararium, unde 
cei rămași în viață se rugau și aduceau ofrande atât zeilor, cât și stră-

moșilor. Mai mult, în zilele de 24 august, 5 octombrie și 8 noiembrie, romanii mergeau la 
mormintele celor adormiți, ducând alimente, fructe, 
băuturi, flori, cu credința că vor îmbunătăți condiția 
sufletelor acestora (manes) în împărăția întunecată a 
zeului Orcus. Tărâmul morților nu era separat întru 
totul de lumea celor vii, ci avea legătură cu ea printr-o 
groapă făcută în pământ în inima cetății  (mundus 
Cereris) și acoperită cu o piatră (lapis manalis). În zi-
lele menționate, lapis manalis era ridicată, permițând 
sufletelor să-și viziteze rudele. Cei vii își consacrau 
timpul îndeplinirii datoriilor față de cei morți, amânând 
orice alte obligații sau activități. 

Pe lângă cultul individual al morților, la romani exista și o perioadă colectivă de come-
morare a părinților și strămoșilor, numită Parentalia, care dura de la 13 până la 21 februarie. 
Deschisă printr-o ceremonie publică, această sărbătoare exprima grija față de părinți și de 
bunăstarea lor prin ofrandele aduse la morminte: ghirlande de flori, lapte, sare, pâine și vin. 
Dacă ritualul era îndeplinit, se împiedica supărarea sufletelor și întoarcerea lor în lumea 
aceasta sub formă de strigoi (lemures).  

În încheierea sărbătorii, pe 22 februarie, întreaga familie se aduna acasă, pentru un ospăț, 
celebrând Caristia (Cara Cognatio). Toate certurile familiale erau lăsate deoparte. La masă 
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

Zei în Panteon. Simulare realizată de Institute for Digital  
Intermedia Arts at Ball State University (© IDIA Lab)

Panteonul („templul dedicat tuturor zeilor”) din 
Roma, reconstruit de Hadrian în 126 d.Hr.  

(Foto Victor Grigas)

Umbilicus Urbis Romae, „buricul orașului Roma” – 
monument în Forum, marcând centrul orașului 



erau rezervate scaune pentru sufletele celor adormiți, existând 
credința că acestea participau la eveniment. În plus, statuetele 
zeilor familiali vegheau asupra armoniei familiei. Este demn 
de menționat că, de când începea Parentalia până se termina 
Caristia, în plan social nu se oficiau nunți și procese, templele 
erau închise și orice activitate oficială era suspendată. 

Sărbătoarea Lemuria, celebrată în zilele de 9, 11 și 13 mai, în-
semna pentru romani ieșirea lemures, sufletele uitate de fami-
lie, nerăzbunate sau înmormântate necorespunzător, pentru 
a-i bântui pe cei apropiați și chiar a-i pedepsi. Sufletele ucigași-
lor, răufăcătorilor sau ale celor pedepsiți cu moarte năprasnică 
de către zei se numeau larvae și erau considerate duhuri rele.  

În scopul îndepărtării unor asemenea situații înfricoșă-
toare, capul familiei (pater familias) se scula la miezul nopții, 
„umbla desculț prin casă, trosnea degetele pentru a alunga spi-
ritele, arunca înapoia sa bob negru și repeta de nouă ori for-
mula: «Cu acest bob mă răscumpăr pe mine însumi și pe ai mei». Apoi se purifica prin 
stropire cu apă sfințită și, lovind într-o placă de bronz, striga iarăși de nouă ori: «Suflete ale 
strămoșilor mei, ieșiți afară!»”1.  

În urma ritualului de înhumare sau incinerare, se oferea o masă în cinstea celui decedat, 
invitat și el să ia parte pentru a o binecuvânta, iar înainte de a pleca, era salutat: Salve, Sancte 

parens! Pentru a facilita participarea 
sufletului la mesele dedicate lui, ro-
manii obișnuiau să scrie pe pietrele 
funerare diferite urări, cea mai des în-
tâlnită fiind Sit tibi terra levis! („Să-ți 
fie țărâna ușoară!”). 

Practicile funerare se țineau noap-
tea, defunctul fiind petrecut de un corte-
giu până la cimitirul din afara zidurilor 

orașului. Din motive de sănătate publică, nici măcar demnitarii nu puteau fi îngropați în inte-
riorul cetății. Pentru a respecta tradița și statutul social al celui decedat, existau persoane 
specializate care se ocupau de înmormântare. 

 
  

 
 
 

1 Alexandru Stan; Remus Rus, Istoria religiilor. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991, pp. 128-129.
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Roma Antică

Sacrificii ancestrale pentru adormiți. 
Frescă romană (secolul II d.Hr.), 
casa lui Julius Polybius, Pompeii

Cortegiu funerar. Sarcofag, secolul I î.Hr. 
(Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila)

Știaţi că... 

Julius Caesar a fost cel care a introdus măsurarea timpului folosind calendarul 
modern, cu douăsprezece luni, cunoscut sub numele de Calendarul Julian, începând cu 
anul 46 î.Hr.



 
Educația era rezervată familiilor bogate, care angajau un sclav numit paedagogus, de ori-

gine greacă, responsabil cu ducerea și supravegherea copiilor la clasă. La vârsta de 7 ani, 
aceștia începeau cursurile în cadrul școlii ludus, învățând să scrie, să citească și să socotească. 
De la 11 ani, doar băieții continuau școala secundară grammaticus, studiind literatură romană 
și greacă, matematică, istorie, geografie, astronomie, muzică și atletism. Copiii mici exersau 
scrisul pe bucăți de ceramică, iar pentru calculele matematice utilizau abacul. După ce avan-
sau, foloseau pentru scris stylus, un stilou de metal cu vârf ascuțit, pe o tăbliță de ceară. 

 

 

Casele romanilor erau vegheate de câini din sticlă și piatră sau de mozaicuri canine, în-
soțite de avertismentul Cave canem! (Păzește-te de câine!), pentru a-i descuraja pe hoți. 
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Simbolul Romei este o lupoaică, renumită pentru că a avut 

grijă de frații Romulus și Remus, fondatorii legendari ai 
orașului.

 

Un ritual roman special avea 
loc pentru cel aflat în pragul morții. 
Un membru al familiei îmbrățișa 
muribundul, captura cu un sărut 
ultima suflare a acestuia, îi rostea 
numele de trei ori și îi închidea 
ochii. 

 Statuie din secolele XI-XII 
(Muzeul capitolin)

În secolul I d.Hr., Roma era cel mai mare oraș 
din lume, cu o populație de peste un milion de 
locuitori. Densitatea populației Romei era de opt 
ori mai mare decât cea a New York-ului de azi.

La vârsta de 14 ani, tânărul era recunoscut public drept cetățean roman, îmbrăcând 
toga de adult ce înlocuia hainele și bulla (amuleta) copilăriei. Mulți tineri se pregăteau 
pentru cariera militară, iar cei care doreau să intre în administrație sau viața politică tre-
buiau să învețe arta vorbirii în public de la un rhetor. Aristocrații își trimiteau fiii la Atena 
sau Rhodos, pentru desăvârșirea educației sub îndrumarea renumiților profesori greci.

Machetă a Romei în timpul împăratului Constantin cel Mare 
(306-337) realizată de Italo Gismondi între 1933 și 1937 

Moartea lui Meleagru. Sarcofag roman, cca. 180 d.Hr. (Muzeul Luvru) 



Hainele reprezentau un indicator al statului social și existau reguli stricte în privința pie-
selor de îmbrăcăminte. Bărbații purtau de obicei tunica și pallium (mantia), iar la ocazii oficiale 
toga. Femeile se îmbrăcau cu tunica, stola și palla. În picioare, ambii purtau sandale din piele. 
Vestimentația era accesorizată cu numeroase bijuterii, constând în inele, broșe, cercei, coliere, 
brățări. Femeile își prindeau în mod elaborat părul cu agrafe și diademe. Hainele erau viu 
colorate, însă purpura era rezervată celor bogați, fiind foarte scumpă. Chiar și așa, aceștia 
puteau purta doar toga cu o fâșie purpurie, fiindcă numai împăratul avea dreptul de a se îm-
brăca în întregime în purpură. Încălcarea acestei prevederi constituia un grav delict. 

Deși numeroase opere de artă îi înfățișează pe generalii romani luptând alături de soldații 
lor, în mod normal ei nu luptau. Rolul lor era de a superviza bătălia și de a da ordine trupelor. 

 
În Roma Antică, farmaciștii ocupau un rol important, medicamentele fiind preparate de 

aceștia din plante și minerale. Unii mergeau la templul lui Aesculap din Roma, petrecând o 
noapte aici, cu credința că vor primi de la zeu, în vis, un răspuns privind cea mai potrivită 
metodă de vindecare.  

Când un împărat roman murea, era eliberat un vultur, simbolul zeului Jupiter, conside-
rându-se că acesta îi va purta sufletul spre cer. 
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În ziua în care Colosseum-ul a fost deschis ofi-

cial, 5000 de animale au fost ucise. Se estimează 
că, pe parcursul istoriei Imperiului Roman, peste 
500.000 de persoane și peste un milion de ani-
male au fost ucise. 

Atunci când o persoană murea, era spălată, așezată pe un pat și îmbrăcată în hai-
nele cele mai scumpe și fine. O monedă îi era pusă în gură, sub limbă, sau pe ochi pentru 
a putea plăti barcagiului Charon trecerea în țara morților.

 Ilustrații Albert Kretschmer și Dr. Carl Rohrbach, „Costumes of All Nations”, 1882



• În Roma Antică, urarea de noroc sau sănătate adresată unei per-
soane care strănuta semnifica un ajutor în păstrarea sufletului, deoa-
rece, în credința lor, strănutul era asociat cu eliberarea acestuia. Astăzi, 

unii creștini urează „Domnul să te binecuvânteze!” unei persoane care strănută. 
Consideri că există vreo legătură între cele două obiceiuri? Dar diferențe? 
 
 

• Festivalul cel mai important pentru romani era Saturnalia, care se ținea în luna decem-
brie. Pornind inițial de la o zi, 17 decembrie, acesta a fost extins la o săptămână. El începea 
cu un sacrificiu adus zeului agriculturii Saturn și se încheia în jurul solstițiului de iarnă, când 
oamenii participau la jocuri ale bucuriei, își ofereau daruri și erau generoși față de săraci. Mai 
mult, stăpânii își slujeau sclavii, onorându-i timp de o zi. În primul secol după Hristos, poetul 
Gaius Valerius Catullus a descris Saturnalia ca fiind cel mai bun timp din an. 

Prin ce seamănă Sărbătoarea Crăciunului cu Saturnalia și care este valoarea sărbătorii 
creștine? 

 
 

 
 
 
 

Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v=QEo_nrQw_UY 
Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v=c11S1r1O9sE 
Religia în Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v=gJIwn03ZIJQ 
Modul de viață în Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v=yWbrdlIfVTM 
Roma Antică și frumusețile ei: https://www.youtube.com/watch?v=bIBzA3k7t64 
Roma Antica: https://www.youtube.com/watch?v=j6v2Co_29h4 
Roma Antica: https://www.youtube.com/watch?v=xohMLdpy4JQ 
Roma Antică, 6 întrebări cheie și răspunsurile la acestea: 
https://www.descopera.ro/istorie/18158985-roma-antica-6-intrebari-cheie-si-raspunsu-

rile-la-acestea 
Roma Antică – platformă educațională: http://istorie-edu.ro/istoria-universala/07-roma-  

antica.html 
Roma Antică: https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma_Antic%C4%83 
Istorie. Legenda și formarea Romei: https://www.youtube.com/watch?v=Hr8M5k8TlPk 
Cele mai mari imperii din istorie: https://www.youtube.com/watch?v=jl4Kjg3tS0M 
Istoria Romei – Începuturi (1): https://www.youtube.com/watch?v=P50-Cld_Cm4 
Mituri și legende ale Romei Antice (Rossa Agizza): https://www.youtube.com/watch?v=H-

PC6Hn0G90 
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Link-uri recomandate 

• Cuvântul Rusalii provine din latinescul 
Rosalia, însemnând „ghirlandă de trandafiri”, 
și denumește festivalul roman al trandafiri-
lor, asociat comemorării morților. 

Există vreo legătură între sărbătoarea creș -
tină a Cincizecimii (Pogorârea Duhului Sfânt) și 
sărbătoarea păgână a Rusaliilor din cultura 
Romei Antice?

Moment de 
reflecţie 



Toate drumurile duc la Roma: https://www.youtube.com/watch?v=iOhGSzbFI1s 
Tot ce trebuie să știi despre cultura și civilizația romană: https://www.youtube.com/watch?v= 

Qe6nvOIOo8o 
Primii creștini (scurt documentar): https://www.youtube.com/watch?v=Hg_SJW7SyFQ 
15 lucruri interesante despre Roma Antică: https://www.youtube.com/watch?v= Hiu5 -

ALj5lAU 
 

 
 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1988. 

***, Dicționar Biblic, redactor principal J. D. Douglas, ediția a IV-a revizuită, Editura Cartea Creș-
tină, Oradea, 2008. 

Achimescu, Nicolae, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, Editura Tehnopress, Iași, (f.a.). 
Aricescu, Dumitru; Tudor, Andrei, Enciclopedia civilizației romane, Editura Științifică și Enciclope-

dică, București, 1982. 
Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației, vol. I, vol. III, Editura Științifică și Enciclopedică, 

București, 1984. 
Eliade, Mircea, Tratat de istorie a religiilor, Ediția a V-a, Humanitas, București, 2013. 
Matei, Horia C., O istorie a Romei Antice, Editura Albatros, București, 1979. 
Matei, Horia C., Enciclopedia Antichității, Editura Meronia, București, 1995. 
Stan, Alexandru; Rus, Remus, Istoria religiilor. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Insti-

tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991. 
Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998. 
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GETO-DACII 

 
familiarizarea elevilor de clasa a IX-a cu învățătura despre viața 
viitoare la geto-daci.  

 
 

Teritoriul pe care au trăit geto-dacii coincide în linii mari cu teritoriul 
României de azi, iar în unele perioade istorice acesta a fost mult mai 
larg. Geto-dacii fac parte din triburile indo-europene care au migrat, 

în perioada 2500–2000 î.Hr., în toată Europa. Primele știri despre geto-daci, „cei mai viteji și 
cei mai drepți dintre traci”1, se găsesc în izvoarele grecești, în care îi întâlnim sub numele de 
„geți”; numele de „daci” era folosit de romani. Geții/dacii erau același neam tracic și vorbeau 
aceeași limbă.2 

Burebista (82–44 î.Hr.) este cel care a unit toate triburile geto-dace într-un singur stat in-
dependent și centralizat, având capitala la Sarmizegetusa (Grădiștea Muncelului). În vremea 
sa, regatul dac s-a extins de la Pontul Euxin (Marea Neagră), în est, până la Danubis (Dunărea) în 
Câmpia Panonică, în vest, și de la Munții Haemus (Balcani), în sud, până la mlaștinile Pripe-
tului, în nord, liderul geto-dac devenind un adversar de temut pentru romani.3 La rândul său, 
regele Decebal (87–106 d.Hr.) a continuat politica lui Burebista, făcând din statul dac o forță 

militară și politică a vremii. În anul 106, în urma celui de-al doilea război daco-roman, Dacia 
a devenit provincie romană, în timpul împăratului Traian (98–117 d.Hr.). 

1  Herodot din Halicarnas, Istorii, IV, 93, în Izvoare privind istoria României, I, București, 1964, pp. 48-49 (BA).
2  Strabon, Geografia, VII, 3, 5, în Izvoare..., pp. 228-231.
3  https://ro.wikipedia.org/wiki/Burebista, accesat la 27 mai 2020.
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Competenţa dezvoltată:

Introducere

Dacia (cca. 60-44 î.Hr.), în timpul lui Burebista

Portretul lui Decebal în „Cartea omu-
lui matur” (1919), Institutul de  

Arte Grafice Carol Göbl 



Geto-dacii erau profund religioși, afirmație întărită 
de toate izvoarele antice. Ei aveau credința în nemurirea 
sufletului, iar divinitatea lor supremă era Marele Zeu, 
asociat cu numele Zalmoxis/Zamolxis/Zamolxe, despre 
care credeau că este unicul zeu din lume. Imaginea 
unei zeități feminine, Marea Zeiță, este prezentă și ea în 
anumite perioade istorice. 

 
 

 
Credința geto-dacilor în existența unei alte vieți după moarte, adică 
în nemurire, este susținută de toți cercetătorii, de la Herodot și până 
în prezent. „Iată cum se cred nemuritori geții: ei cred că nu mor și că 
acei care dispar din lumea noastră se duc la Zeul Zalmoxis. Unii din-

tre ei îi mai spun și Gebeleizis.”4 
Morții se bucurau de o cinstire deosebită, întrucât ei treceau în 

lumea de dincolo, unde îi aștepta nemurirea. Practica incinerării 
morților este predominantă comparativ cu înhumarea, fiind un 
semn al credinței în ascensiunea la cer, la divinitatea supremă, după 
eliberarea, în felul acesta, a sufletului de trup. 

Herodot ne relatează despre obiceiul geto-dacilor de a trimite 
la Zalmoxis, o dată la cinci ani, un sol pe care îl alegeau prin tra-
gere la sorți. Cel pregătit pentru aceasta era aruncat în vârful a trei 
sulițe. Dacă murea, însemna că jertfa a fost bine primită de către 
zeu; dacă nu, îl considerau nevrednic, trimițând pe un altul în locul 
acestuia. Mircea Eliade considera că sacrificiul geto-dac avea drept 
scop facilitarea transmiterii unui mesaj către zeu sau o reactualizare 
a legăturilor directe dintre geți și Zalmoxis. Deducem, din această 
practică, încercarea omului de a-și restaura situația primordială, 
adică de a comunica direct cu divinitatea. 

Spre deosebire de sciți, care aduceau drept jertfă pe străini, geto-dacii ofereau zeului lor 
ce aveau mai bun, mai curat, adică se jertfeau pe ei înșiși. Desigur, această concepție despre 

sacrificiu se explică prin faptul că era corelată cu 
credința lor puternică în nemurire. Așteptând hotă-
rârea sorților, tinerii voluntari își riscau nu numai 
viața, ci și reputația de oameni integri, de buni lup -
tători, de oameni virtuoși, de aleși ai lui Zalmoxis. 
Foarte sugestiv, Nicolae Iorga afirma că solul trimis 
de către geți lui Zalmoxis nu reprezintă altceva decât 
o pregătire pentru martiriul creștin de mai târziu.5  

Marii reformatori ai credinței geto-dace – Zalmo-
xis, Deceneu și Comosicus – au creat o atmosferă de 
spiritualitate pe care misionarii creștini au găsit-o aici 
și au valorificat-o pentru răspândirea Evangheliei. 

4  Herodot, Istorii, IV, 94-96, în Izvoare..., pp. 49-51 (BA).
5  Nicolae Achimescu, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, Editura Tehnopress, Iași, (f.a.), pp. 382-383.
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

Războaiele dacice, reprezentate  
pe Columna lui Traian, Roma 

Zalmoxis  
(pictură Gabriel Tora) 

Sanctuarele dacice, Sarmizegetusa Regia  



Spațiul geto-dac este marcat 
de un moment semnificativ pentru 
identitatea sa: pătrunderea creș -
tinis mului și răspândirea Evan-
gheliei de către Sfântul Apostol 
Andrei fie între anii 33–60 d.Hr., 
fie între 33–87 d.Hr. Creștinis mul 
a pătruns ușor datorită elemente-
lor zalmoxiene favorabile: credința 
în nemurire, ideea de jertfă, re lația 
dintre aceasta și mântuire, cu re-
ferire la relația dintre solul care se jertfește pentru popor și Hristos. 

Pe la anii 600–602 d.Hr., odată cu încheierea procesului de formare a poporului român, 
romanizarea și încreștinarea geto-dacilor erau și ele încheiate. Se născuse un popor nou, po-
porul român, legat de Roma prin limba latină și de Bizanț prin credința sa creștin-ortodoxă.6 

 
 

 
 
 

 
 
Geto-dacii erau împărțiți în două clase so-

ciale: tarabostes sau pileati, nobilii, cu căciulă, și 
capillati sau comati, cei cu păr lung, descoperiți, 
oamenii de rând. 

 
 
 
 

 

6  Ibidem, p. 370.
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Știaţi că... 

Nobil dac, reprezentat  
pe Arcul lui Constantin, 
Roma 

Comat dac, reprezentat 
pe Arcul lui Constantin, 

Roma 

Cripta de la Niculițel (sec. IV) adăpostește osemintele martirilor Zotic, 
Atal, Camasie și Filip (4 iunie) și pe ale altor doi martiri mai vechi 

Geto-dacii cunoșteau scrisul sub forma alfabetului grec și latin. Acesta era folosit nu 
numai de conducători și preoți, ci și de meșteșugari. De aceea, se spune că geto-dacii au 
creat o remarcabilă cultură a lumii antice rămasă în afara granițelor greco-romane. 

Marele Zeu era reprezentat ca o per-
soană bărbătească, uneori așezat pe tron, al-
teori în chip de călăreț, având în mână un 
arc și cu un șarpe ce cobora spre capul ca-

lului. El mai era însoțit și de un vultur cu 

corn. Vulturul ținea în cioc un pește și în 
gheare, un iepure. Acest zeu era stăpânul 
cerului, al apelor și al pământului, patronul 
aristocrației militare.



 
Lupul, prezent la toate popoarele indo-europene, a fost 

adoptat ca simbol al războinicului și însemna: disciplinat, pu-
ternic, rezistent, abil. Cu aceleași însușiri îl găsim și în mito-
logiile celtică, germană și vedică, unde primește și im por- 
  tante conotații cosmologice. Mircea Eliade, pornind de la 
Hesychius, consideră că „daos” este la origine un cuvânt frigian, 
care înseamnă „lup” și sugerează originea totemică a nume-
lui dacilor, aceștia autodenumindu-se „lupi” sau „cei care se 
aseamănă cu lupii”. De altfel, lupii erau modelul luptătorului 
exemplar, iar geto-dacii imitau comportamentul și aspectul 
exterior al lupului. Așadar, stindardul cu cap de lup pe care-l 
aveau dacii constituie un argument în sprijinul acestei ipo-
teze ce sugerează originea totemică a dacilor.7 

 

 
Marii preoți daci, pe lângă săvârșirea cultului, mai erau și judecători, medici sau mijlocitori 

ai păcii. În lupta cu regele Macedoniei, Filip, preoții geto-daci i-au întâmpinat pe inamici 
îmbrăcați în alb și cântând la harpe imne divinităților protectoare, tulburându-i astfel pe ma-
cedonenii care au făcut pace și s-au întors acasă.8 

 
 

• Geto-dacii aveau o metodă specială de vindecare: ei îngrijeau su-
fletul pentru a vindeca trupul, apoi îngrijeau trupul întreg pentru a 
vindeca un organ bolnav.9 Plecând de la această afirmație, există 

vreo similitudine între concepția geto-dacilor și învățătura creștină despre vindecarea ființei 
umane întru dobândirea vieții veșnice? 
 

7  Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han, apud Ioan Marius Grec, Zamolxis. Realitate și mit în religia 
geto-dacilor, < https://www.academia.edu/460865/Zamolxis_Sau_Religia_Geto-Dacilor_%C3%AEntre_Mit_ 
%C5%9Fi_Realitate >

8  Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1998, p. 324.
9  Vasile Pârvan, Getica, p. 161. Cf. I. H. Crișan, Practica medicală la daci și Caracteristici ale medicinei în Dacia, 

în vol. Origini, pp. 131-133, 139-143.
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Moment de 
reflecţie 

Lupul dacic, reprezentat pe Columna 
lui Traian, Roma

Zalmoxis, zeul suprem al dacilor, a fost 
prezentat de istorici în diferite ipostaze: ca 
zeu căruia i se aduceau jertfe; ca mare preot 
de la care dacii au învățat să nu se teamă 

de moarte; ca discipol al lui Pitagora, sau 
având o locuință subterană în care stătea 
trei ani, iar în al patrulea an reapărea prin-
tre oameni.

Expresia „Să-i fie țărâna ușoară!” este de origine daco-romană, semnificând invitația 
adresată sufletului celui decedat de a ieși din mormânt pentru a participa la mesele rituale 
date de rude în amintirea sa. După încreștinare, formula are caracterul de invocare a 

bunătății lui Dumnezeu pentru a dezlega de păcate nu numai sufletul, ci și trupul.



• Cuvintele pururea, a răbda, mire, țarină, stăpân, a ademeni sunt de origine dacă. În ce con-
text biblic le găsești scrise și care este legătura cu viața veșnică? 

 
•Pornind de la textele de mai jos, ce asemănări observi între credința în viața veșnică a 

geto-dacilor și cea a creștinilor? 
„Zamolxis […] îi învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor 

muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a pururi, vor avea parte de toate bu-
nătățile.” (Herodot, Istorii) 

„Și aceasta este făgăduința pe care El ne-a făgăduit-o: Viața veșnică.” (I Ioan 2, 25) 
„Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi unde nu este durere, 

nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.” (Rânduiala parastasului – Molitfelnic) 
 

 
 

  
 
 

Despre geto-daci: https://www.youtube.com/watch?v=uGNycreIwrA 
Filmul Burebista: https://www.youtube.com/watch?v=hhRvXGbGJ00 
Filmul Dacii: https://www.youtube.com/watch?v=0-rJd68LqBQ 
Filmul Columna: https://www.youtube.com/watch?v=IalFhb9GHwc  
ZALMOXIS – film documentar: https://www.youtube.com/watch?v=ryLJjHYCFf0  
Despre Burebista: https://www.youtube.com/watch?v=TkVT1vlWP7o 
Despre Decebal: https://www.youtube.com/watch?v=PsYdOPBBwp4 
Despre Decebal, curiozități pe care trebuie să le știi: https://www.youtube.com/ watch?v= 

UVxqpCAwSes 
Marele Lup Alb, una dintre cele mai vechi legende dacice: https://www.youtube.com/ watch?v= 

zNiTyO-Md1g 
Legenda lui Zalmoxe: https://www.youtube.com/watch?v=Al44ThS1pV0 
Despre legile lui Zalmoxis: https://www.youtube.com/watch?v=4qFFfcz28Ic 
Despre războaiele daco-romane și romanizare: https://www.youtube.com/ watch?v= 

5fvBT6_XJrQ 
Despre romanitatea românilor: https://www.youtube.com/watch?v= 4e8RPqGyo7k 
Secretele femeilor dace – cât de frumoase erau femeile dace: https://www.youtube.com/watch?v= 

n_6EGj08RpA 
Dacii – adevăruri tulburătoare: https://www.youtube.com/watch?v=K0GK6-gtEFo 
Dacia, descrisă în cronicile chineze străvechi: https://www.youtube.com/watch?v= dPkSMoZR8IY 
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• Religia geto-dacilor a lăsat urme pre-
zente până astăzi în ritualurile, tradițiile, cere-
moniile și obiceiurile răspândite în folclorul 

românesc. Pe lângă Caloianul, Drăgaica, iden  ti -
fică și alte asemenea elemente! 

Link-uri recomandate 
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HINDUISMUL 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a X-a cu credința hindușilor 
despre viața veșnică. 
 

 
Hinduismul este una dintre cele mai importante religii politeiste din 
Asia. Aceasta apare în jurul anului 1500 î.Hr. în India și nu are un în-
temeietor propriu-zis, o dogmatică unică sau un profet care să o descopere 

omului de rând. Ea este rezultatul fuziunii dintre credințele populațiilor nomade ariene pă-
trunse în valea Indusului (azi fluviul Ind) și tradiția religioasă din zonă. 

Pentru că a parcurs diferite perioade socio-politice, Hinduismul 
însuși comportă o periodizare, după cum urmează: Hinduismul vedic 
(1500-450 î.Hr.); Hinduismul brahmanic (450 î.Hr. – 600 d.Hr.); Hinduis-
mul medieval (600-1000 d.Hr.); Hinduismul modern și contemporan (1000 – 

contemporaneitate). 
„Hinduism” nu este un termen de origine 

indiană, ci rădăcina sa este cuvântul persan hindu, 
care desemnează populația de dincolo de Indus. 
Așadar, religia nu este denumită după numele 
fondatorului sau al doctrinei, ci după poporul 
din acel areal geografic. 

Denumirea sanscrită a Hinduismului este 
Sanatana Dharma, care se traduce prin „legea eternă”. Răspândit azi în 
India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Indonezia, Mauritius, Insulele Fiji 
și alte state, Hinduismul, cu peste un miliard de credincioși, este a 
treia mare religie de pe Glob, conform numărului de adepți (după 
Creștinism și Islam, înaintea Budismului). 

 
 
 

Hinduismul este reprezentat de credința în 
Brahman, ființă necreată și absolută. Brahma – 
Creatorul, împreună cu Vishnu – Păstrătorul 
ordinii creației și Shiva – Distrugătorul for-

mează triada celor mai im portanți zei hinduși, Trimūrti. Însă Brahman 
este spiritul absolut, celelalte zeități hinduse fiind doar manifestări 
ale acestuia. 

Pentru hinduși, viața este un ciclu continuu de nașteri și renașteri 
(samsara) guvernat de karma, adică de faptele bune sau rele săvârșite 
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Competenţa dezvoltată:

Introducere

Mantra primară Om/Aum, 
cel mai sacru simbol  
hindus, reprezintă 

sunetul universului

Trimurti, secolul al XI-lea, 
Angkor, Cambodgia 

Templul Sri Kamadchi 
Ampal, Hamm, Germania

Credinţa în 
viaţa viitoare 



de om. Ființa prezentă – fie ea plantă, animal sau om – este doar rezultatul faptelor din viața 
anterioară, care au atras după sine noua stare ființială. Deci, cu cât faptele hindusului vor fi 
mai bune, cu atât el va avea acces la o viață viitoare mai bună. 

Izvoarele religiei hinduse sunt scrierile sacre Veda, Brahmanele, Upanishadele și poemele epice 
Ramayana și Mahabharata (cu Bhagavad Gita). Ele învață despre viața veșnică, reîncarnare și 
karma. „În perioada vedică, credința în viața de apoi însemna comuniunea cu strămoșii. Sufletul 
răposatului ajungea după moarte în lăcașul strămoșilor și trăia fericit în casa zeului Vishnu”1 
împreună cu aceștia. Mai târziu, apare concepția celor „cincisprezece lumi de purificare”2. 

După moartea trupului, sufletele celor drepți 
pot merge într-una din cele șapte lumi superioare, în 
timp ce sufletele păcătoșilor pot ajunge într-una 
din cele șapte lumi inferioare, cele paisprezece având 
în centru pământul, cea de-a cincisprezecea lume de 
purificare. Pământul este destinat celor care sunt, 
încă, în ciclul reîncarnărilor. Mai mult decât atât, 
hindușii cu merite deosebite pot ajunge în cinci pa-
radisuri speciale, iar cei care au păcătuit foarte mult 
pot ajunge în alte douăzeci și unu de infernuri, unde se 
regăsește și palatul zeului Yama, al morților, care 
va face judecata. Aici i se citesc răposatului faptele 
sale consemnate zilnic în marea carte și se alege 
locul unde va trăi sufletul o perioadă. Pentru că 
împărăția lui Yama și lumea pământeană sunt se-
parate de un fluviu de foc3, doar hindușii care plătesc brahmanului oficiant al înmormântării 
o taxă (o vacă și o monedă) pot trece repede și fără dureri peste această apă care arde. Sufletul 
se agață de coada vacii și astfel trece în lumea de dincolo, ca să își ocupe locul de veci. 

În Hinduism, credința în viața viitoare este în 
strânsă legătură cu ritualurile de înmormântare. 
De exemplu, muribundul trebuie să fie așezat pe o 
pânză nouă, apoi pe iarbă. Nu trebuie să moară 
așezat pe pat sau pe rogojină, pentru că pe lumea 
cealaltă va trebui să le poarte cu el mereu. I se pun 
în gură câteva picături de lichid amestecat cu praf 
de santal.4 Apoi, dacă a plătit taxa, i se aduce vaca 
împodobită cu ghirlande și podoabe de aur sau alt 
metal prețios spre a-l conduce la locul de veci. Ră-

posatul este plâns de familie, apoi îmbăiat și incinerat. Ulterior, cenușa este aruncată în apa 
unui râu. Cei care nu aveau bani pentru incinerare erau aruncați în Gange sau alt râu con-
siderat sacru, însă această practică a fost interzisă ca fiind neigienică. Un alt ritual crud, abolit 
la sfârșitul secolului al XIX-lea, era incinerarea soției, de vie, odată cu soțul defunct, spre a 
merge împreună în lumea de dincolo. 

1  https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/hinduism/viata-apoi-hinduism-71859.html, 19 iulie 2012, ac-
cesat pe 20 mai 2020.

2  Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1998, p. 252.
3  Ibidem.
4  Ibidem, p. 253.
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Krishna (încarnarea lui Vishnu) ducând copacul 
sacru Parijata din rai pe pământ. Manuscris  

Bhagavata Purana, 1525–50, Delhi, India  
(Foto © Museum Associates/LACMA) 

Curtea lui Yama, zeul morții



În Hinduismul contemporan se păstrează ritualul împrăștierii cenușii celui incinerat în 
apa Gangelui de către un guru, pentru ca sufletul decedatului să găsească mai repede drumul 
spre locuința de veci. 

Este important de remarcat că atât chinurile vieții viitoare, cât și răsplățile sunt trecătoare, 
deoarece sufletele continuă să se reîncarneze până la purificarea lor totală și unirea cu Brahman. 

 
 
 
 

 
Festivalul hindus Kumbh Mela este cea mai mare adunare spirituală din lume, intrând 

chiar în patrimoniul UNESCO începând cu anul 2007. Festivalul are loc o dată la doisprezece 
ani, în orașul indian Allahabad, iar în 2013 (când a avut loc ultimul festival) s-au adunat 
peste 30 de milioane de credincioși într-o singură zi. Oamenii vin la acest festival pentru o 
baie ritualică purificatoare în Gange, pentru că apa acestui fluviu, considerat sacru, poate 
curăța păcatele. Deși străinii cred că apa este foarte poluată, cei mai zeloși participanți la fes-
tival beau apa sau o iau în sticle spre a o dărui. Festivalul durează 55 de zile. 

Sanscrita este limba cea mai frecvent utilizată în textele sacre hin-
duse, în timp ce hindi este vorbită de cei mai mulți indieni, fiind de-
clarată, alături de engleză, limba oficială a guvernului indian. 

 

Hinduismul are cea mai mică rată a divorțurilor de pe Glob. 
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Știaţi că... 

Una dintre practicile care ajută hindusul să ajungă la unirea cu Brahman, la stadiul 
de nirvana, este yoga, un sistem de exerciții fizice și spirituale, având ca rol disciplinarea 

corpului și a emoțiilor. 

Brahmanii sunt singurii hinduși care au dreptul de a citi imnurile, incantațiile și 
tratatele scrierilor Veda.

Semnul roșu (bindi) purtat de femeile indiene reprezintă, pen-
tru hinduși, un simbol religios al celui de-al treilea ochi, al minții.

 

Hindușii au ritualuri zilnice. Astfel, 
ziua începe cu baia ritualică de cu rățare 
și cu ofrande și rugăciuni aduse zeită -
ților venerate la un altar de familie. Se 
aprind lumânări, se recită din cărți reli-
gioase, se rostesc mantrele din yoga, se 
meditează și se cântă imnuri devoționale. 

 

 

Ritual de purificare în fluviul Gange



 
Holi, vechea sărbătoare a culorilor în hinduism, are legătură cu copilăria zeului Krishna 

și amintește de felul cum se juca acesta când era mic. Este o sărbătoare a veseliei și a jocurilor, 
când hindușii ies în stradă și aruncă unii spre alții cu apă și pulbere colorată în roșu, porto-
caliu, verde, albastru, mov, roz și galben. Astfel este marcată venirea primăverii. Totodată, 
semnifică victoria binelui asupra răului, fiind un moment de ștergere a datoriilor, de rezol-
vare a conflictelor, de iertare și împăcare. 

 

Alfabetul sanscrit este compus din 54 de litere. Fiecare literă are câte două variante, mas-
culină și feminină, Shiva și Shakti, rezultând un total de 108 caractere. 

 
 
 

• Pornind de la textul biblic din Facerea 3, 19 („În sudoarea feței tale îți 
vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; 
căci pământ ești și în pământ te vei întoarce”), realizează o analiză a mo-

dului în care se raportează cele două religii (Creștinismul și Hinduismul) la practica incinerării. 
 
• Cum înțelegi învățătura hindusă despre cei trei zei principali, Trimūrti (Brahma – Crea-

torul, Vishnu – Păstrătorul ordinii și Shiva – Distrugătorul), în paralel cu învățătura creștină de -
spre Dumnezeu – Sfânta Treime (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt)? 

 
• Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I către Tesaloniceni (5, 16-17), îi îndeamnă pe aceștia să 

se roage neîncetat. Analizează diferențele dintre Rugăciunea inimii din Creștinism și mantra 
hindusă, sesizând efectele fiecăreia asupra practicantului. 

 
• Reflectează la relația omului cu zeitățile hinduse. Cum apreciezi legătura unui creștin 

cu Dumnezeu, având în vedere textul evanghelic: „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât 
pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veș-
nică.” (Ioan 3, 16)? 
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Moment de 
reflecţie 

Mahatma Gandhi (părintele independenței Indiei) și Rabindranath Tagore (părin-
tele literaturii moderne indiene și primul indian care a câștigat Premiul Nobel – 1913) 
sunt cele mai cunoscute personalități hinduse.

 
30% dintre hinduși adoptă o dietă vegetariană spre 

a nu face rău animalelor care pot fi vreo rudă sau 
vreun prieten răposat reîncarnat. 

 
Vaca este considerată de hinduși un animal sacru. 

Uciderea vacilor este strict interzisă. 



44

Itinerar prin religiile lumii 
 

 
 
 

Introducere în Hinduism: https://www.youtube.com/watch?v=WhTpJxlJi2I  
Krishnapyar – India Mistică: https://www.youtube.com/watch?v=o2Ogh9kqV-E  
Sufletul în Hinduism: https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/hinduism/sufletul-

hinduism-71857.html 
Viața de apoi în Hinduism: https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/hinduism/viata-

apoi-hinduism-71859.html 
Informații despre semnul bindi: https://inlovedindia.wordpress.com/tag/bindi/ 
Mahabharata 1976 – teatru radiofonic: https://www.youtube.com/ watch?v=7mHAw135HHA 
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Bibliografie 



 

CONFUCIANISMUL 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a X-a cu învăţătura despre viaţa 
viitoare în Confucianism. 
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Competenţa dezvoltată:

Confucianismul este 
un sistem filosofic și re-
ligios care a apărut în 

secolul al VI-lea î.Hr. în China, fiind întemeiat 
de Kung Fu-tzî („înal tul slujbaș și filosof 
Kung”). 

Confucius, numele latinizat al părintelui 
acestui sistem, devine cunoscut în Europa 
datorită misionarilor creștini din secolul al 
XVII-lea. Maestrul chinez s-a născut în anul 
551 î.Hr., în micul principat Lu, în nord-estul 
Chinei, într-o familie nobilă, și a murit în 
anul 479 î.Hr., la vârsta de 72 de ani. Se spune 

despre el că a rămas orfan la o vârstă fragedă, 
că a fost căsătorit și a avut un fiu și o fiică. 

Învățătura confucianistă debutează ca o 
reacţie la moravurile decăzute ale vremii, ca un 
protest împotriva exceselor neîngrădite de 
constrângeri morale. Confucius a încercat să 
schimbe lumea prin întoarcerea la virtuţile epo-
cii de aur, adică perioada timpurie a dinastiei 
Zhou, cu cinci sute de ani înainte de timpul 
în care el a trăit. Întoarcerea la trecutul pa-
triarhal putea scăpa țara de prăbușire. 

Confucianismul este o doctrină etică, filo-
sofică, dar și social-politică. Viziunea despre 
desăvârșirea individului și a societății se fun-
damentează pe cunoașterea trecutului, pe 
respectarea riturilor ancestrale, pe supunerea 
față de suveran și instituțiile statului, pe 
importanța îndatoririlor filiale și pe relația 
tată-fiu. Educația este un mijloc de a dobândi 
cunoștințe morale, iar în centrul concepției 

Introducere

Călătoriile lui Confucius în diferite provincii ale Chinei, 
între 497 și 484 î.Hr. Confucius – Pictură în guașă pe hârtie, 1770 

 (Colecţia Granger, Britannica Encyclopedia  
of World Religions, 2006)



 
 
 

„Chinezii nu au o eshatologie bine preci-
zată. Ei vorbesc despre viața viitoare, fără să 
spună care va fi răsplata faptelor din viața de 
aici. Cred în nemurirea sufletului, din mo-

ment ce era foarte dezvoltat cultul strămoșilor.”1 „Sufletele strămoșilor 
erau cvasi divinizate și adorate într-un cult special.”2 Fiecare familie 
își cinstea strămoșii, fiind obligată să le aducă sacrificii. În toată istoria 
lor, a nu avea urmași a fost considerată cea mai mare nenorocire care 
i se putea întâmpla unui bărbat, pentru că numai fiul sau copiii lui pu-
teau oficia riturile în cinstea defuncților. 

Omul, pentru chinezi, are cel puțin două suflete în corpul fizic. 
Unul se numește po și rămâne strâns legat de corpul celui decedat. Ce-
lălalt se numește hun și e mult mai spiritual, iar după moarte se des-
prinde de trupul defunctului pentru a merge în alt loc (lângă Stăpânul 
Suprem, se spunea în Epoca Shang).3 

Ideile lui Confucius în privința credințelor religioase se găsesc în 
Dialogurile confuciene (Lun yü), o culegere de zicători și aforisme ale 
Maestrului și ale ucenicilor săi imediați, cunoscută și sub titlul de Ana-

lecte. El nu a adus nimic 
nou față de religia chi-
neză, chiar și-a interzis 
orice speculație teologică. 
De aceea, când un disci-
pol l-a întrebat despre ser-
virea datorată spiritelor, 
a răspuns: „Tu nu poți 
încă să slujești oamenilor, cum vrei să slujești 
spiritelor?”4. Iar când a fost întrebat despre 
moarte, a răspuns: „Tu nu cunoști încă viața, 
cum vrei să cunoști moartea?”5. 

1  Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1998, p. 68.
2  Ibidem, p. 66.
3  Giovanni Filoramo, Istoria Religiilor IV, Editura Polirom, Iași, 2010, p. 487.
4  Confucius, Analecte, Editura Humanitas, București, 1995, p. 187.
5  Ibidem.
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

asupra bunătății se află noțiunea jen, ceea ce 
înseamnă bunăvoinţă sau dragoste faţă de se-
meni. Ideile de armonie, dreptate și echilibru, 
atât la nivel cosmic, cât și individual, consti-
tuie esența teoriei și practicii politice. 

În politică, Confucius a promovat metodele 
pașnice de guvernare, care au ca prim scop 
interesele cetățenilor. În opinia învățătorului 

chinez, un guvern bun este un guvern care 
nu conduce după reguli stricte, ci se bazează 
pe natura umană inerent bună. El îi îndemna 
pe conducătorii Chinei să urmeze exemplele 
strămoșilor: conducătorul bun primește man-
dat divin și are dreptul de a conduce, iar con-
ducătorul despotic nu are aprobarea divină 
și trebuie înlăturat. 

Pictură pe mătase descope-
rită în mormântul Doam-
nei Dai, în Mawangdui, 

datată în 168 î.Hr., repre-
zentând drumul sufletului 
ei hun spre rai, în timp ce 
familia împlinește ritualu-

rile funerare (zhaohun).

Comentarii la Analecte, alcătuite de He Yan (cca. 195-249) 
în Cao Wei și tipărite în timpul dinastiei Ming



Maestrul era, probabil, un om religios, pentru 
că vedea în viața socială o reflectare a Cerului, 
iar istoria reprezenta o manifestare a divinității 
în lume: „Cerul – spunea el – nu vorbește, ci se 
manifestă în mersul regulat al naturii”6. El con-
sidera esențial comportamentul individului, care 
trebuie să se ocupe de problemele vieții pămân -
tești, după care se poate dedica lucrurilor elevate. 

Așa cum reiese din Dialoguri, Confucius lua 
parte personal la ceremoniile religioase din vremea lui, iar cultul strămoșilor reprezenta o 
datorie. El însuși spunea: „Eu transmit, nu creez; cercetez și iubesc cele din vechime”7. 

 
 

 
 
 

 
Alte temple închinate lui Confucius în China 

se găsesc în Beijing, Nanjing, Shanghai, Hancheng, 
iar în afara Chinei în Vietnam, Coreea, Japonia, 
Taiwan, Indonezia. 

 
 
 
 
 

 

6  Emilian Vasilescu, op. cit., pp. 70-71.
7  Confucius, op. cit., p. 139.
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Știaţi că... 

Clopotul cu limbi de lemn, 
simbol al Confucianismului. 
În Analecte 3, 24 este scris: 
„Cerul a făcut din Maes-

trul nostru [limba de lemn] 
a clopotului [vremii] care 
din nou să ne vestească 

[legea lui Dao].”

Templul lui Confucius 
lângă Lacul Lotus,  

Kaohsiung, Taiwan

În 478 î.Hr., la un an după moartea lui Confucius, conducătorul statului Lu i-a trans-
format casa memorială într-un templu, unde sunt expuse haine, obiecte și instrumente 
folosite de Maestru. 

 
Marele gânditor și-a început cariera ca învățător, apoi 

a ajuns sfetnic, ministru al lucrărilor publice și al justiției. 
Virtuțile cardinale prețuite de Confucius erau omenia, 

iubirea aproapelui, echitatea, simţul datoriei, respectul faţă de 
familie, pietatea filială, loialitatea, înţelepciunea, curajul.

Reprezentarea celei de-a paisprezecea (din 24) povești exemplare 
de pietate filială



 
În vremea dinastiei Han, Confucianismul este susținut de autoritatea imperială. 
 

Analecte sau Învăţăturile lui Confucius cuprind preceptele marelui filosof, expuse sub 
forma a diverse dialoguri cu discipolii săi. 

 
 

 
•Ce asemănări observi între Pilda smochinului neroditor (Matei 21, 19) 
și citatul lui Confucius: „Sunt și mlădițe care n-ajung să-nflorească, 
sunt și flori care n-ajung să rodească.” (Analecte 9, 22)? 

 
• Menționează asemănările dintre virtuțile evidențiate în textele confuciene de mai jos 

și cele prezentate de Sfântul Apostol Pavel în Epistolele către Romani, Galateni și Filipeni: 
„Dacă greșești, să nu te temi să-ți recunoști greșeala și să te îndrepți.” (Analecte 9, 25) 
„Să fii înzestrat și totuși de la cel nevolnic să ceri învățătură. Să știi mult și să mergi să 

afli de la cel ce știe puțin. Harurile pe care le ai – ca și cum nu le-ai avea. Ca și cum ai fi gol 
– când ești plin. Să ți se aducă jigniri și să nu-ți pese. Odinioară, am avut un prieten cu ase-
menea purtări alese.” (Analecte 8, 5) 
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Moment de 
reflecţie 

Confucius a avut peste 300 de discipoli, dintre care 72 au transformat con ferințele 
lui într-o doctrină filosofică. 

 
La moartea sa, contemporanii i-au consa -

crat o capelă, iar peste 250 de ani i-au fost înăl -
țate pretutindeni temple. 

Vizitatorii folosesc ema, plăcuțe de lemn 
tradiționale, pe care scriu cu o frumoasă cali-
grafie diferite rugăciuni. 

 
 Rugăciuni într-un templu  

dedicat lui Confucius

• Care este legătura dintre sfatul Profe-
tului David: „Cu cel înțelept, înțelept vei fi, 
cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici.” (Psalmii 

17, 29) și îndemnul înțeleptului chinez: „Să 
nu legi prietenie cu cei ce nu-s de aceeași va-
loare cu tine.” (Analecte 9, 25)? 

• Găsește proverbele românești prin care 
poți prezenta asemănarea dintre cele două 
texte:  

„Odată ieșit pe ușa casei, poartă-te ca și 
cum ai întâlni un oaspete de seamă. Când ai 
de-a face cu oamenii din popor, poartă-te ca 

și cum ai oficia o importantă ceremonie. Nu 
face altuia ce ție însuți să ți se facă nu ți-ar 
plăcea!” (Analecte 12, 2) 

„Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, 
asemenea și voi faceți lor.” (Matei 7, 12)



• Există similitudini între codul bunelor maniere de mai jos, al Maestrului chinez, și sfa-
turile Înțeleptului Solomon? 

„Când te însoțești cu un Om ales, în trei feluri poți ușor să greșești: să vorbești înainte 
de a-ți veni rândul, ceea ce se cheamă impertinență; să nu vorbești când îți vine rândul, ceea 
ce înseamnă ipocrizie; să vorbești fără să iei seamă la reacțiile celuilalt, ceea ce se cheamă or-
bire.” (Analecte 16, 6) 

 
 

 
 
 

Confucius, Maestrul gândirii chineze: https://youtu.be/A0fDnm55xxY 
Filosofia orientală. Confucius: https://youtu.be/tUhGRh4vdb8 
China. Confucius – Maestrul Kong: https://youtu.be/7qDPBkRjd_s 
Cine a fost Confucius?: https://youtu.be/wFt_VGG0kJU  
Confucius – Citate: https://www.youtube.com/watch?v=-sgte4uT6x8 
Întâlnirea dintre creștinism și confucianism, pr. Nicolae Achimescu: https://ziarullumina.ro/opi-

nii/repere-si-idei/religie-si-fenomen-intalnirea-dintre-crestinism-si-confucianism-62783.html 
Geniile lumii antice. Confucius – documentar Netflix, episodul 3 
Confucius – film biografic (2010)  
  
  

 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1975. 

Baștovoi, Savatie, Antiparenting. Sensul pierdut al paternităţii, Editura Cathisma, București, 2017. 
Collinson, Diane; Wilkinson, Robert, Mic dicţionar de filozofie orientală, Editura Nemira, București, 

1999. 
Confucius, Analecte, Editura Humanitas, București, 1995. 
Filoramo, Giovanni, Istoria Religiilor, vol. IV, Editura Polirom, Iași, 2010. 
Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 

1998. 
 
Surse electronice: 
Confucius, Maestrul gândirii chineze, disponibil la https://youtu.be/A0fDnm55xxY, accesat pe 25 

mai 2020. 
Filosofia orientală. Confucius, disponibil la https://youtu.be/tUhGRh4vdb8, accesat pe 25 mai 2020. 
China. Confucius – Maestrul Kong, disponibil la https://youtu.be/7qDPBkRjd_s, accesat pe 25 mai 

2020. 
Comunismul chinez acceptă învăţătura lui Confucius, disponibil la https://youtu.be/XeGktf11xNg, accesat 

pe 25 mai 2020. 
Cine a fost Confucius?, disponibil la https://youtu.be/wFt_VGG0kJU, accesat pe 25 mai 2020. 
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BUDISMUL 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a X-a cu învățătura despre viața 
viitoare în religia budistă. 

 
 

 
 

În concepția budistă, viața și moartea sunt văzute 
ca un întreg, în care moartea este începutul unui alt 
capitol al vieții. Moartea este o oglindă, în care se 

reflectă toată semnificația vieții. 
Scopul suprem al Budismului este obținerea stării de nirvana sau ilu-

minarea. Aceasta înseamnă eliberarea din ciclul renașterii, prin nenumă-
rate vieți (samsara) și se obține prin suprimarea tuturor dorințelor. 

Buddha vorbește despre nirvana ca fiind nenăscută, necreată, nefor-
mată. Cei care au atins starea de nirvana sunt numiți buddha. 
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Competenţa dezvoltată:

Învățătura budistă – 
credința că renunțarea 
la sine și anihilarea do -

rințelor lumești duce la iluminarea spirituală, 
adică la starea de nirvana – își găsește origi-
nea în învățăturile lui Siddartha Gautama, un 
prinț din nordul Indiei, din secolul al VI-lea 
î.Hr. Prin anul 200 î.Hr., Budismul se răs pân -
dește în întreaga Indie și, ulterior, în Ceylon, 
astăzi, Sri Lanka, datorită regelui budist Ashoka. 
În următorii 200 de ani ajunge să domine 
partea estică a actualului Afghanistan și face 
numeroase convertiri în Asia Centrală, China, 
Cambodgia și Birmania, ca, prin anul 600 d.Hr., 
noua religie să ajungă și în Japonia. 

Între timp, în țara lui de origine, India, 
Budismul a început să intre în conflict cu Hin-
duismul și cu musulmanii arabi care, prin 
anul 720 d.Hr., au început să se stabilească în 

sudul Pakistanului de astăzi. În secolul al 
XII-lea, Budismul a încetat să mai fie o religie 
principală în India, dar supraviețuirea lui în 
Asia de Sud-Est, Japonia, Nepal, Sri Lanka și 
Tibet a contribuit la crearea nu numai a unei 
religii panasiatice, ci și la o cultură, evident in-
diană, în aproape toate țările Asiei. 

Introducere

Iluminarea lui Gautama sub arborele Bodhi – pictură din 
Templul Dintelui, Kandy – Sri Lanka*

Buddha, Templul 
Daci’en, Xi’an – China

* Toate fotografiile provin din arhiva personală a prof. Daniela Pleșca.

Credinţa în 
viaţa viitoare 



Conform Budismului, dacă un om nu obține nirvana sau iluminarea, nu poate scăpa de 
ciclul morții și al renașterilor în unul dintre cele șase stadii/tărâmuri posibile: zeu, semizeu, 
om, animal, fantomă înfometată, iad. Renașterea ca om este văzută de budiști ca o ocazie 
rară de a lucra pentru a scăpa de acest ciclu de samsara. Odată ce s-a atins starea de nirvana 
și fiecare individ luminat moare fizic, budiștii cred că nu se va mai naște din nou, iar toate 
suferințele și existența ulterioară ale acelei persoane se sfârșesc. 

Totuși, unii budiști consideră că persoanele luminate pot alege să renască pentru a-i ajuta 
pe alții să devină luminați. 

 

Budismul crede în cauzalitatea universală, în sensul că totul este supus schimbării, cauzelor 
și condițiilor. Prin urmare, nu este loc pentru un creator divin, un Dumnezeu; în schimb, 
totul apare ca o consecință a cauzelor și condițiilor. Astfel că și mintea sau conștiința ia ființă 
ca rezultat al momentelor sale precedente. 

 În cazul minții și al corpului, deși ele se pot afecta reciproc, totuși ele nu pot deveni una 
substanța celuilalt. Altfel spus, chiar dacă mintea și materia sunt dependente una de alta, nu 
pot servi drept cauză substanțială una pentru cealaltă. Tocmai această învățătură constituie 
baza acceptării de către Budism a renașterii/reîncarnării. Ceea ce asigură continuitatea dintre 
vieți, reîncarnarea, nu este o entitate, cum ar fi sufletul, ci nivelul final, cel mai subtil, al con-
științei. Adevărul și forța motrice din spatele renașterii este ceea ce se numește karma. Aceasta 
înseamnă că orice faptă săvârșită cu trupul, cu vorbirea sau cu mintea va avea un rezultat cores-
punzător. Fiecare acțiune, oricât de mică, este încărcată de consecințele sale. Tipul de naștere 
pe care un om îl va avea în viața viitoare este determinat, așadar, de natura acțiunilor sale 
din viața aceasta și de intenția sau motivația din spatele lor. Dacă va aduce fericire oamenilor, 
va fi fericit. Dacă va crea suferință, va experimenta suferințe, fie în această viață, fie într-una 
viitoare. 

Budiștii cred că moartea este o tranziție majoră între viața prezentă și cea viitoare și, prin ur-
mare, o oportunitate pentru ca persoana pe moarte să influențeze viitoarea sa naștere. Familia 
și prietenii încearcă să sprijine persoana muribundă înainte, în timpul și după moarte să dez-
volte o stare de spirit pozitivă, pentru a-și asigura o renaștere bună. 
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Călugăr budist, Peradeniya – Sri Lanka Templul de Aur, Dambulla – Sri Lanka



 
 
 
 

 
 

În tradiția budistă, poziția recomandată, în 
general, pentru a muri, este culcat pe partea 
dreaptă, cu mâna stângă întinsă peste coapsa 
stângă, iar mâna dreaptă așezată sub cap. Pi-
cioarele sunt întinse și doar foarte puțin îndoite. 
În această postură a murit și Buddha și se spune 
că în acest mod se facilitează recunoașterea 
luminii, atunci când ea se ivește la moarte. De 
asemenea, în felul acesta, conștiința este ajutată 
să părăsească trupul prin creștetul capului, 
toate celelalte deschideri, prin care ar putea ieși, 
fiind blocate. 
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Templul Zeului Zeilor, Dambulla – Sri Lanka 

Templul Lama, Beijing – China

Știaţi că... 

 
Buddha a fost o ființă umană care nu a 

pretins niciodată a fi o divinitate. Știa, doar, 
că are natura de buddha, sămânța iluminării, 
la fel ca oricine altcineva. Natura de buddha 
este dreptul din naștere al oricărei ființe. Un 
buddha este cel care a pus capăt pentru tot-
deauna suferinței, frustrării și a descoperit 
o fericire și o pace durabile și nepieritoare. 

Templul Bahirawakanda, Kandy – Sri Lanka 
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După moarte, la nivelul ei cel mai subtil, conștiința este cea care continuă să existe fără 
corp și traversează o serie de stări numite bardo. Sursa învățăturilor despre bardo este mintea 
iluminată, mintea complet trează a unui buddha, așa cum a fost experimentată, explicată și 
transmisă de o lungă linie de maeștri, ce se extinde până la Buddha Primordial. 

În cursul primelor săptămâni petrecute în bardo, persoana are impresia că este un bărbat 
sau o femeie, la fel ca în viața anterioară. Nu realizează că a murit. Se întoarce acasă pentru 
a se întâlni cu familia și cei dragi, încearcă să le vorbească, să-i atingă, dar ei nu răspund 
și nici măcar nu dau semne că ar fi conștienți de prezența sa. Dacă o persoană este foarte 
atașată de corpul în care a trăit, încearcă, în zadar, să intre din nou în el sau se învârte în 
jurul lui, fără să își dea seama că este moartă. Doar atunci când vede că nu lasă umbră, 
urme pe pământ sau nu se mai reflectă în oglindă realizează că a murit. 

În bardo-ul devenirii se retrăiesc toate experiențele vieții trecute; se revăd amănunte ne-
semnificative, ieșite demult din memorie și se revizitează locurile pe unde persoana în cauză 
a trăit. La fiecare șapte zile, persoana este obligată să treacă din nou prin expe riența morții, 
cu toate suferințele ei. Dacă a avut o moarte senină, liniștită, acea stare senină a minții se 
repetă; iar dacă moartea a fost dureroasă, acele chinuri se repetă și ele. De reținut este însă 
faptul că toate acestea se întâmplă cu o conștiință/trăire de șapte ori mai intensă decât cea 
din timpul vieții și că, în perioada efemeră a bardo-ului devenirii, toată karma negativă din 
viețile precedente se întoarce, într-un mod extrem de dureros. 

Pe măsură ce se apropie mo-
mentul renașterii, conștiința tân -
jește, tot mai mult, după suportul 
unui corp material și caută unul 
disponibil în care să renască. Vor 
începe să apară diferite semne, care 
o previn asupra tărâmului în care 
este probabil să renască. Din cele 
șase tărâmuri ale existenței strălu-
cesc diferite lumini, iar persoana se simte atrasă de una sau de alta, după emoția ne ga -
tivă/pozitivă care-i domină mintea. Odată ce a fost atrasă spre unul dintre ele, este foarte 
greu să se mai întoarcă din drum. 

Momente din viața lui Buddha, Templul Daci’en, Xi’an – China

Perioada cea mai eficientă pentru practi-
cile spirituale, în folosul celor care au murit, 
sunt cele patruzeci și nouă de zile ale bardo-ului 
devenirii. Accentul cade pe primele douăzeci 
și unu de zile, când morții au o legătură mai 
strânsă cu viața aceasta, fiind mai accesibili 
ajutorului celor vii. În această perioadă, 
practica spirituală le poate influența vii-
torul, mărindu-le șansele de eliberare sau, 
cel puțin, de renaștere mai bună.  

Ajutorul pentru cei morți nu se reduce 
totuși la primele patruzeci și nouă de zile 
de după moarte. Budiștii spun că niciodată 
nu este prea târziu să ajute pe cineva care a 
murit, indiferent cu cât timp în urmă. Chiar 
și cineva care a dobândit iluminarea și a 
ajuns un buddha tot mai are nevoie de rugă-
ciunile celorlalți, în strădania sa de a-i ajuta 
pe alții. 



Tibetanii consideră deosebit de importantă a 
patra săptămână de după moarte, deoarece unii 
spun că majoritatea oamenilor obișnuiți nu ră -
mân în bardo mai mult de patru săptămâni. Săp-
tămâna a șaptea este și ea considerată un punct 
critic, deoarece se crede că patruzeci și nouă de 
zile este durata maximă a șederii în bardo. De 
aceea, cu aceste prilejuri, vor fi invitați acasă 
maeștri și practicanți, iar rugăciunile, ofrandele 
și donațiile pentru cei nevoiași se fac la o scară 
mai mare. 

O altă festivitate și ceremonie de ofrande și 
donații pentru săraci se ține la un an după moarte, pentru a marca renașterea persoanei care 
a murit. 

 

 

 

•Budismul consideră moartea ca o parte naturală a vieții cu care, 
mai devreme sau mai târziu, fiecare om se va întâlni. Deoarece mo-
mentul întâlnirii cu moartea este imprevizibil, este absolut necesar 

ca omul să-și ia toate măsurile de precauție, astfel încât să aibă parte de o moarte senină, 
ușoară și nedureroasă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este importantă cultivarea păcii 
în mintea și în modul său de viață. Locul în care va renaște depinde de forțele karmice acu-
mulate de-a lungul vieții/vieților și de starea mentală din momentul morții. 

Altfel spus, Budismul îndeamnă la o viață actuală liniștită, calmă, plină de compasiune 
față de ceilalți, pentru a avea o renaștere cât mai bună, care să-i faciliteze atingerea stării de 
nirvana. 

Oare creștinismul nu invită la o viață virtuoasă, plină de fapte de iubire, izvorâte din 
credința în Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului: „În tot ce faci adu-ți aminte de sfârșitul 
tău, și nu vei păcătui niciodată.” (Isus Sirah 7, 38)? 

 
•Dacă ai realiza o paralelă, în ceea ce privește credința în viața viitoare în Budism și în 

Creștinism, pornind de la textele de mai jos, la ce concluzii ai ajunge? 
„Nici moartea nu este de temut pentru cel ce a trăit înțelept.” (Buddha) 
„Adevărat, adevărat zic vouă: Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea 

în veac.” (Ioan 8, 51) 

54

Itinerar prin religiile lumii

Pentru budiști, rugăciunea are un rol 
foarte important în momentul morții, deoa-
rece conferă o enormă putere. Invocarea tu-
turor buddha și a maestrului propriu, re  gre- 
 tarea faptelor negative din viața aceasta și 
din alte vieți și rugăciunea pentru purificare 
vor ajuta persoana să moară împăcată, să 
obțină o renaștere bună și, în final, eliberarea. 

Concentrarea, în momentul morții, tre-
buie să se facă asupra unei singure dorințe, 
aceea de a renaște într-un tărâm pur, ca fi -
ință umană, dar numai cu scopul de a-i pro-
teja, hrăni și ajuta pe alții, deoarece, în 
tra  diția budistă, compasiunea este sursa și 
esența iluminării.

Templul Dintelui, Kandy – Sri Lanka 

Moment de 
reflecţie 



„Ce mă surprinde cel mai mult la umanitate? Omul. Își sacrifică sănătatea pentru a face 
bani. Apoi, își sacrifică banii pentru a-și recupera sănătatea. Apoi este atât de nerăbdător cu 
gândul la viitor, încât nu se bucură de prezent. Rezultatul este că nu trăiește în prezent, dar 
nici în viitor. Trăiește de parcă nu ar muri niciodată și apoi moare fără să fi trăit.” (Dalai 
Lama) 

„Când ai bogăție, cugetă cum vei îndura cu vrednicie sărăcia. Când ești fericit, cugetă 
cum vei îndura cu vrednicie nefericirea. Când te laudă oamenii, cugetă cum vei îndura cu 
vrednicie defăimările lor. Iar în toată viața, cugetă cum vei muri cu vrednicie.” (Sfântul Ierarh 
Nicolae Velimirovici) 

 
 

 
 
 

Budismul între religie și filosofie: https://www.youtube.com/watch?v=K8or567ZSB4 
Despre Buddha: https://www.youtube.com/watch?v=zG2sTNIejJc 
„De la suferință la fericire. Esența învățăturii lui Buddha”: https://www.youtube.com/ watch?v= 

wcY1dYpxKiM 
Cuvintele lui Buddha: https://www.youtube.com/watch?v=FIjwsXWPZiA 
The Buddha – documentar: https://www.youtube.com/watch?v=EDgd8LT9AL4 
 

 
 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 2015. 

***, Cartea Tibetană a Morților – Bardo Thodol, ediția a IV-a, traducere și studiu introductiv Horia 
Al. Căbuți, Editura Herald, București, 2018. 

Eliade, Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000. 
Ken Holmes, Buddhism and Death, disponibil la https://www.samyeling.org/buddhism-and-me-

ditation/teaching-archive-2/dharmacharya-ken-holmes/buddhism-and-death/, accesat online pe 25 
mai 2020. 

Rinpoche, Sogyal, Cartea Tibetană a Vieții și a Morții, traducere Walter Fotescu, Editura Herald, 
București, 2006. 

Stan, Alexandru; Rus, Remus, Istoria religiilor. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institu-
tului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991. 

Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 
1998.
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Link-uri recomandate 

Bibliografie 



 

IUDAISMUL 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a XI-a cu învăţătura religiei iu-
daice despre viaţa viitoare. 

 
 

Poporul evreu a fost identificat ca fiind tribul lui 
Iuda (Yahadut în ebraică), unul dintre fiii lui Iacov 
(Israel). De aceea, credinţa originară a evreilor, 
HaYahadut HaMeschichit, se numește Iudaism. 

Cuvântul „evreu” provine din limba ebraică și este înrudit cu verbul 
„a trece”, amintind de patriarhul Avraam, de Eber (Facerea 10, 21), urmașul 
lui Sem (Facerea 9, 18), și de faptul că vechii evrei au venit în Canaan „de 
dincolo (ebr. eber) de râu”. Ca urmare a chemării lui Dumnezeu, călătoria lui Avraam către 
Canaan, pământul făgăduit de El, începe din Urul Caldeii, Mesopotamia (Facerea 11, 28-32), 
sudul Irakului de astăzi, și continuă către Haran, sudul Turciei. Deci, chemarea lui Dumne-
zeu și emigraţia au stat la baza constituirii poporului evreu, iar părintele acestuia este pa-
triarhul Avraam, deoarece el primește chemarea Domnului de a ridica „un popor mare” 
(Facerea 12, 2) în Ţara Canaanului. 

Formarea poporului evreu își are originea 
în cuvintele Domnului: „Ieși din pământul tău, 
din neamul tău și din casa tatălui tău și vino 
în pământul pe care ţi-l voi arăta Eu.” (Facerea 
12, 1). Dumnezeu va da urmașilor lui „pămân-
tul de la râul Egiptului până la râul cel mare 
al Eufratului” (Facerea 15, 18), iar lui Avram îi va 
dărui binecuvântarea „am să te fac tată a mul -
ţime de popoare”, numele său fiind schimbat 
din Avram în Avraam (Facerea 17, 5). 

Numele poporului evreu, ca popor al lui 
Israel, își are originea în Legământul făcut de 
Dumnezeu cu patriarhul Iacov (Facerea 32, 28: 
„De acum nu-ţi va mai fi numele Iacov, ci Israel 

te vei numi, că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor!”). Iacov a fost cel de-al 
doilea fiu al lui Isaac și al Rebecăi, soţul Liei și al Rahilei și tatăl a doisprezece fii (Ruben, Si-
meon, Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Așer, Isahar, Zabulon, Iosif, Veniamin), care vor deveni 
stră moșii celor douăsprezece triburi ale israeliţilor. 

Spaţiul geografic în care îi regăsim pe evrei în antichitate nu se limitează la graniţele 
Israelului modern. Pașii evreilor au trecut prin Iudeea și Samaria, azi Cisiordania palestiniană, 
prin Betel, locul în care Iacov a visat scara ce ducea la cer, prin Betleem, orașul natal al Regelui 
David, și prin Hebron, locul în care sunt înmormântaţi patriarhii Vechiului Testament. 
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Învăţătura iudaică, forma iniţială a Iudaismului rabinic sau mozaic (Yahadut Rabanit), are 
ca bază Tora (ebr. Tôráh) scrisă și Tora orală sau Talmudul. De la aceste izvoare s-a creat scrierea 
Halachah (Umblarea) ce conţine reguli de trai în toate domeniile vieţii evreiești (cca. 500 î.Hr.). 
Aceste reguli au fost definitivate în secolul al XVI-lea d.Hr. și cuprinse în lucrarea Shulchan 
aruch (Masa pusă). 

Iudaismul mesianic este continuarea 
Iudaismului pur, iar regulile de trai au 
fost stabilite de învăţaţi sub numele de 
HaDerech (Calea). 

Scrierile Sfinte (Kitvei Hakodesh) sau 
Biblia ebraică (Tanach) conţin următoarele 
secţiuni: Torah (Legea), Nevi’im (Profeţii) și 
Ketuvim (Scrierile). Acestea corespund 
conţinutului Vechiului Testament din reli-
gia creștină. 

Comparativ cu religia creștină, ale 
cărei izvoare sunt Sfânta Scriptură (Vechiul 
Testament și Noul Testament) și Sfânta Tra-
diţie (Scrierile Sfinţilor Părinţi, Hotărârile 
Sinoadelor Ecumenice, cultul divin etc.), 

religia iudaică poate fi cunoscută din cărţile Vechiului Testament, dar și din cărţile Noului 
Testament până în anul 70 d.Hr., când Ierusalimul este asediat și dărâmat de romani. La acestea 
se adaugă și literatura rabinică: Talmudul (secolele III-IV), Cabbala (secolul al XIII-lea) și Cele 
13 Articole de Credinţă ale lui Moise Maimonide. 

Învăţătura divină descope-
rită lui Moise pe Muntele Sinai 
(Ieșirea 3, 14), acolo unde a pri-
mit Tablele Legii (Ieșirea 31, 18), 
și anume Cele Zece Porunci sau 
Decalogul, a dat numele Torei, 
adică Legea. Cele cinci cărţi ale 
lui Moshe (Moise) ce fac parte 
din Tora sunt Bereshit (La înce-
put), Shemot (Nume), Vayikra (Și 
a chemat), Bamidbar (În pustiu) 
și D’varim (Cuvinte). 

Iudaismul are ca esenţă cre-
dinţa monoteistă, aceea că există 
un singur Dumnezeu, și faptul că 
poporul lui Israel a fost ales pen-
tru a transmite această învăţătură 
formulată în cartea Deuterono-
mul 6, 4 – „Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” – și sintetizată 
în Șema (Crezul iudaic). 
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Lecturare din Tora 

Mishneh Torah, comentariile lui Maimonide la Tora (1180).   
Manuscris datând din 1400 



Biblia ebraică ne oferă argumente clare despre credinţa evreilor în 
viaţa veșnică și în nemurirea sufletului. 
Învăţătura despre înviere este strâns legată de venirea lui Mesia și de 
timpul când Israel va fi binecuvântat de aceasta. Atunci se va sfârși 

oprimarea și se va restaura demnitatea poporului evreu, se vor instaura pacea deplină, bu-
curia și fericirea (Psalmii 79, 9-20). Astfel, cum viţa se înalţă cel mai puţin și totuși domină 
asupra celorlalţi, și Israel a fost demn de dispreţ, umil și slab pe lumea aceasta, dar în viaţa 
viitoare va moșteni universul: „În lumea care va să vină, voi înlătura de la tine blestem și ne -
norociri.” (Talmud, Tanhuma Reeh, paragraful 4). 

Semnele ce vor precede Ziua Judecăţii se referă la reunirea triburilor (Isaia 25 și 26; Ieremia 
3, 12), așa cum aflăm și din Talmud (Sanh, 110b): „Ziua în care exilaţii lui Israel se vor fi întors 
și vor fi reuniţi va fi la fel de splendidă ca aceea în care au fost create cerurile și pământul”. 
Alt semn ce precede Judecata este restaurarea Cetăţii sfinte (Psalmii 146, 2), când Domnul va 
reclădi Ierusalimul: „Dar în viaţa cealaltă îl voi reclădi.” (Talmud, Tanhuma Noah, paragraful 11). 

Era mesianică trebuie să inaugureze o fericire desăvârșită la care se cuvine să ia parte cei 
drepţi: „Dacă cineva respinge credinţa în învierea 
morţilor, el nu va avea parte de înviere.” (Talmud, 
Sanh., 90a). 

Nemurirea, pentru evrei, nu este o simplă su-
pravieţuire dincolo de mormânt, ci întoarcerea su-
fletului omului la patria sa, acolo unde el va continua 
să cultive și să aprofundeze legătura cu Dumne-
zeu, legătură manifestată încă de pe pământ: „Și 
ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar 
sufletul se va întoarce la Dumnezeu, Care l-a dat.” 
(Ecclesiastul 12, 7). 

Grija pentru trupul celui decedat are la bază 
credinţa că în lumea de dincolo nu se poate intra 
oricum. Astfel, trupul este spălat, obicei ce poartă numele de taharah, apoi se citesc rugăciu-
nile pentru iertarea păcatelor celui mort, este învelit în tachrichim (pânză albă de in) și rămâne 
neatins de rude până la îngropare. Rugăciunile rostite la înmormântare sunt: El Maleh Ra-
chamim, Ztiduk Hadin și Psalmii. 

În Psalmul 87 este subliniată credinţa 
în puterea lui Dumnezeu care va aduce 
izbăvire din umbra morţii, iar în textele 
sapienţiale, precum Iov 19, 25 și Psalmul 
72, citim despre nădejdea în viaţa veș-
nică. În Psalmul 15, versetul 10, autorul 
mărtu risește: „Că nu vei lăsa sufletul meu 
în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău 
să vadă stricăciunea”. Textele din pe-
rioada elenistică (secolele IV-III î.Hr.), de 
la Iezechiel 37, Isaia 25, 8, Isaia 26, 19, Psalmii 
21, 28, sunt alte dovezi fundamentale ale 
credinţei în învierea morţilor. 
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Zidul Plângerii, asociat de evrei cu speranţa  
restaurării Cetăţii Sfinte  

Zilele plângerii celui adormit (Jan Voerman, cca. 1884) 

Credinţa în 
viaţa viitoare 
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În Cele 18 Binecuvântări ce fac parte din secţiunea a doua de rugăciuni rostite în Sinagogă, 
după rostirea Crezului Șema, și care aduc aminte de faptul că promisiunile lui Dumnezeu 
sunt sigure și credibile, se recită: „Tu susţii cu dragoste pe cei vii, Tu învii morţii cu mare în-
durare. Da, Tu ești credincios pentru a învia morţii. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, Care 
învii morţii!”. 

În secţiunea Profeţii din Biblia ebraică avem o confirmare a existenţei unei „judecăţi” după 
învierea morţilor, în cartea Profetului Daniel 12, 2: „Mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pă-
mântului se vor scula, unii la viaţă veșnică, iar alţii spre ocară și rușine veșnică”. 

Potrivit Iudaismului, viaţa omului este un 
dar al lui Dumnezeu, dar ce primește semni-
ficaţie valorică în clipa în care devine un răs-
puns la chemarea Dom nului. Astfel, în cartea 
Înţelepciunea lui Solomon 3, 1, „sufletele drep -
ţilor sunt în mâna lui Dumnezeu”, iar la ver-
setul 4 aflăm că „nădejdea lor este plină de 
nemurire”. În cartea II Macabei 6, 18-30 citim 
cum Eleazar preferă „moartea cea de cinste” 
(v. 19), având credinţa nestrămutată în viaţa 
veșnică și în nemurirea sufletului. Textele de 
la II Macabei 7, 37-38 și 14, 46 scot în evidenţă 
credinţa că Dumnezeu nu va întârzia să Se 

milostivească, în momentul morţii omului, de cei care răspund chemării Sale. Tot în II Ma-
cabei 12, 43-46 se face referire la darurile de jertfă pentru „socotinţa învierii mor ţilor” ca un 
„sfânt și cucernic gând”. 

În cartea Facerea 5, 24 ne este relatat momentul în care „a plăcut Enoh lui Dumnezeu” și 
l-a mutat cu trupul la cer, iar în cartea IV Regi 2, 11 aflăm despre ridicarea la cer și a Profetului 
Ilie într-un car de foc. 

Învăţătorii Talmudului consideră că sunt trei daruri preţioase  
ale lui Dumnezeu pentru Israel: „Tora, Ţara lui Israel și lumea care 
va să vină.” (Talmud, Ber, 5a). 

Cine este acela care va primi viaţa veșnică, după cum ne des-
coperă învăţătura iudaică? Cel care îndeplinește regulile (Psalmii 
127, 2), care citește Tora, recită Cele 18 Binecuvântări și rostește, de 
trei ori pe zi, Psalmul 145. Când omul părăsește această lume, nu va 
lua cu el decât Tora și faptele bune. Raiul este promis celor drepţi, iar 
cei răi vor fi azvârliţi în ghehinon, locul pedepsei, șeol (Ecclesiastul 9, 
10), locul pierzării (Psalmii 87, 12) sau în umbra morţii (Psalmii 106, 10). 

Menţionăm că în credinţa iudaică o cale sigură 
de salvare de la chinurile iadului este studierea 
Torei, iar tradiţia men ţionează că „în zilele săptămânii sufletul pedepsit în-
dură chinurile iadului, numai în ziua de Șabat este lăsat să se odihnească” 
(Interpretarea învăţatului Rufus, Geneza R 11, 5). 

Argumentele de mai sus ne îndreptăţesc să afirmăm că religia iudaică 
are ca pilon principal credinţa în viaţa veșnică și în nemurirea sufletului. 

 

Dragostea pentru cei adormiţi este exprimată prin pietrele 
așezate pe mormintele ce vor rămâne pecetluite până la Înviere 

Monedă comemorativă de  
10 shekeli (2012) cu carul de 

foc al Profetului Ilie

În timpul rugăciunii se poartă pe cap kippah, tallit (șalul alb) și tefillin (filacterii)
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Yah se referă la forma prescurtată a „Celui ce este” și face parte din lauda „Aleluia” (ebr. 

Hallūyāh), însemnând „Lăudaţi-L pe Yah! Lăudaţi-L pe Domnul!”. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pesah (Paștele evreiesc) este cea mai importantă sărbătoare 

religioasă a poporului Israel. Aceasta simbolizează eliberarea din 
robia egipteană a evreilor, sub conducerea lui Moise, precum și 
cei 40 de ani de peregrinare prin Deșertul Sinai. Este o sărbătoare 
fixă din calendarul religios ebraic, care se desfășoară anual în 
perioada 14-21 Nisan (aprilie), lună ce marca începutul anului 
liturgic evreiesc. De Pesah se mănâncă împreună cu azimă, zeroah 
(carne de vită/miel fript), ou copt, marora (hrean), karpas (ceapă/ridiche), charoset (nuci măci-
nate, mere, scorţișoară, miere), marorb (pătrunjel). 

Expresia „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieșirea 3, 14), 
Ehyeh-Asher-Ehyeh în ebraică, stă la baza celor 
patru caractere ale numelui YHWH („Dumnezeu”). 
Marele Preot îl pronunţa o dată pe an la Templu, 
în Sfânta Sfintelor, de ziua Yom Hakippurim. 

 

Numele Yeshua (Yehoshua) înseamnă 
„YHWH (Dumnezeu) este salvatorul meu”. 
Acesta este format din particula Yah al te-

tragramei YHWH („Dumnezeu”) și shua, 
deci numele lui Dumnezeu este prezent în 
numele Domnului Iisus.

Adresarea YHWH Adonay („Doamne, Domnul meu”) este folosită de 325 de ori în 
Tanach (Biblia ebraică), îndeosebi în cartea Profetului Iezechiel (de 208 ori). 

Iosua (Yehoshua), cel menţionat în Zaharia, capitolul 3, a fost Marele Preot în timpul că-
ruia s-a reconstruit Templul din Ierusalim, după ieșirea din robia babiloniană (537 î.Hr.). 

Știaţi că... 

Yom Hakippurim (Ziua Ispășirii) este cea mai sfântă 
sărbătoare (© Getty Images/iStockphoto)

Numele de Mesia, în ebraică Mashiach, HaMashiach, înseamnă „Unsul” („Cel binecuvântat 
să fie Rege”). 

Primul Mare Arhiereu evreu a fost Aaron, fratele lui Moise. Melchisedec, amintit ca Mare 
Preot înaintea lui Aaron, numit și „Rege al dreptăţii”, este prefigurarea Marelui Arhiereu, 
Iisus Hristos, și a preoţiei veșnice ce diferă de preoţia levitică a lui Aaron, care a fost pentru 
o perioadă determinată. 



 
Poarta de aur sau Poarta îndurării este 

poarta de est a cetăţii vechiului Ierusa-
lim. Acest loc are o semnificaţie aparte 
pentru religiile monoteiste și, în special, 
pentru învăţătura lor despre viaţa veș-
nică. În Iudaism, Poarta de aur este locul 
prin care Mesia se va arăta evreilor ca 
o împlinire a mesianismului iudaic, iar 
pentru creștini este locul prin care a intrat 
Domnul în Ierusalim în Duminica Flo-
riilor și poarta prin care va veni Hristos 
să judece lumea în Valea lui Iosafat. 

 
 

• În Predica de pe munte, Mântuitorul le spune celor adunaţi să-L as-
culte: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am 
venit să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5, 17). 

Având în vedere credinţa în înviere și viaţa viitoare în religia iudaică, apreciezi că putem 
vorbi despre o continuitate a acesteia în religia creștină? 

 

 
• Citind textul de mai jos, sesizezi vreo legătură între învăţătura evreilor despre viaţa 

veșnică și cea creștină? 
„Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu 

este înviere a morţilor? [...] Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hris-
tos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; [...] Că de 
vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om, și învierea morţilor. Căci precum 
în Adam toţi mor, așa și în Hristos toţi vor învia. [...]  Dar va zice cineva: Cum înviază morţii? 
Și cu ce trup au să vină?” (I Corinteni 15, 12; 16-17; 21-22; 35) 
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Profetismul este o instituţie specifică poporului evreu, profeţii fiind oameni aleși de 
Dumnezeu care dau mărturie despre Mesia și planul de răscumpărare a omenirii căzute 
în păcatul adamic. 

Vedere spre Poarta de Aur dinspre Valea lui Iosafat 

Moment de 
reflecţie 

• Pornind de la articolul 13 din Cele 13 
Articole de Credinţă formulate de Moise Mai-
monide: „Cred cu o credinţă desăvârșită că 

va fi învierea morţilor...” și citind Simbolul 
credinţei (Crezul) creștin, poţi identifica vreo 
asemănare?

• În II Macabei, capitolul 7, citim despre 
martiriul celor șapte fraţi Macabei și îndem-
nul mamei lor de a accepta persecuţia lui An-
tioh al IV-lea Epifanes, pentru ca aceștia să 
nu-și lepede credinţa în Dumnezeu. Acest act 
de credinţă este cinstit de Biserica Ortodoxă 

Română la data de 1 august. Îţi amintește de 
un martiriu creștin românesc în care puterea 
credinţei și îndemnul tatălui întărește rezis-
tenţa copiilor în faţa persecuţiei religioase 
otomane? Știi când sunt sărbătoriţi acești sfinţi 
creștini? 



 
 
 

Ce este Dumnezeu pentru evrei: https://www.youtube.com/watch?v=e-nBunBI5ZI 
Poarta de aur din Ierusalim: https://www.youtube.com/watch?v=Ov7gLcLhmMY 
Semne și simboluri evreiești. Sabatul: https://www.youtube.com/watch?v=ObZCNFOMc2M 
Yom Kipur Ziua ispășirii: https://www.youtube.com/watch?v=wzUHbPUa32c 
Zidul plângerii de la Ierusalim: https://www.youtube.com/watch?v=nI8_O-uf6pA 
Evreii: https://www.youtube.com/watch?v=XJSx6z1TDMI 
 
 

 
 
 

*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 2015. 

*** Thorah ebraic român, disponibil la https://sites.google.com/site/thorahebraicromanonline/, accesat la 
27 mai 2020. 

*** The Jerusalem Talmud, Fourth Order, Neziqin, Tractates Bava Qamma, Bava Mesia, Bava Batra, 
Edited by Henrich W. Guggenheimer, Copyright Walter de Gruyter, Berlin, 2008. 

Cohen, Arthur, Talmudul, Editura Hasefer, București, 2000. 
Eliade, Mircea, Istoria credinţelor și ideilor religioase, Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 

1988. 
Horbury, William, The Cambridge History of Judaism, vol. 3, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2005. 
Kessler, Edward; Neil, Wenborn, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2005. 
Neusner,  Jacob; Chilton, Bruce, Jewish and Christian Doctrines, Taylor & Francis Library, Abingdon, 

2002. 
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CRESTINISMUL 

 

familiarizarea elevilor de clasa a XI-a cu învăţătura despre 
viaţa viitoare în religia creștină. 

 
 

Creștinismul este o religie monoteistă revelată, întemeiată de Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu Întrupat, și răspândită la toate popoarele lumii prin 
Sfinții Apostoli și misionarii creștini.  

Fundamentul credinței creștine este învățătura despre Sfânta Treime, adică un singur Dum-
nezeu după fiinţă, dar întreit după numărul Persoanelor: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei 
Persoane, distincte după însușiri și proprietăți, sunt egale; Ele nu Se confundă una cu alta, 
deși fiecare dintre Ele are din veșnicie întreagă ființa divină. Totodată, ființa nu se împarte, 
nici nu se desparte, fiind veșnic una și aceeași. Fiecare Persoană a Sfintei Treimi nu lucrează 
aparte, separat și deosebit, ci împreună cu celelalte. Această relație de comuniune și iubire 
între Persoanele Sfintei Treimi este un model pentru creștini. 

Deși leagănul acestei religii este Israelul 
de odinioară – care, la venirea în lume a Fiu-
lui lui Dumnezeu în Persoana divino-umană 
a lui Iisus Hristos, făcea parte din Imperiul 
Roman1 –, Creștinismul este o religie uni-
versală, pentru că se adresează tuturor po-
poarelor: „Drept aceea, mergând, învățați 
toate neamurile, botezându-le în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, 
învățându-le să păzească toate câte v-am 
poruncit vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate 
zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” 
(Matei 28, 19-20). 

Întemeierea Creștinismului este pregă-
tită de către profeții Vechiului Testament 
care anunțau venirea lui Mesia, a unui Mân-
tuitor care să scoată omenirea din robia  
morții și a păcatului. Iisus Hristos, identi-
ficat cu Mesia de către cei care au crezut 
Lui, este Cel Care aduce Legea Noului Testament și o pecetluiește cu sângele Său vărsat pe 
cruce. Sfântul Apostol Pavel ne spune că Mântuitorul Hristos S-a întrupat, a luat chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor întru toate, în afară de păcat (Filipeni 2, 5-11). 

1  Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p. 11.
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Competenţa dezvoltată:

Introducere

Iisus Hristos Pantocrator („Atotţiitorul”), cupolă Katholicon,  
Biserica Sfântului Mormânt, Ierusalim 

,



Dumnezeu este transcendent în așa mă-
sură, încât a putut transfigura dumnezeirea 
Sa pentru a veni la noi și a Se descoperi de -
săvârșit oamenilor: „Și Cuvântul S-a făcut 
trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava 
Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin 
de har și de adevăr.” (Ioan 1, 14).  

Mircea Eliade, marele istoric al religiilor, 
spune că religia creștină este „Vestirea cea 
Bună” a faptului că Împărăția lui Dumnezeu 
este aproape2. Același istoric evidențiază su-
perioritatea creștinismului printr-un Dumnezeu 
Care Se jertfește și nu așteaptă jertfă, printr-un 
Dumnezeu Care este Iubire. Pe Golgota S-a sa-
crificat Însuși Fiul lui Dumnezeu Întrupat, 
iar jertfa Sa supremă a făcut inutile toate jert-
fele păgâne, care sunt înlocuite prin repetarea 
la infinit, sub formă nesângeroasă, a jertfei 
de pe cruce în Sfânta Euharistie.3 

 Deci, Creștinismul este o religie universală, 
a păcii, a iubirii și a mântuirii. Ramurile aces-
teia sunt Ortodoxia, Catolicismul și Protestan-
tismul, din care, în timp, s-au desprins și alte 
confesiuni. Din punct de vedere numeric, as-
tăzi Creștinismul este religia dominantă, cu 
peste 2.4 miliarde de adepți răspândiți în 
toate colțurile lumii. 

 

2  Mircea Eliade, Istoria credinţelor și ideilor religioase, Traducere și postfață de Cezar Baltag, Editura Univers 
Enciclopedic, București, 2000, p. 428. 

3  Emilian Vasilescu, Istoria religiilor, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1998, p. 406. 
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Genealogia Mântuitorului („Arborele lui Iesei”). 
Frescă, începutul secolului XIV,  

Mănăstirea Dečani, Serbia 

Hristos – Viţa vieţii, icoană  
pe sticlă din Ardeal 

Creștinismul în lume 



În credința creștină, cultul morților diferă de la o confesiune la alta, dar 
el este prezent în toate Bisericile.4 Creștinismul acordă o atenție deosebită 
trupului, deoarece el a fost creat de Dumnezeu, a fost casa sufletului, 
adică a „chipului” lui Dumnezeu din om, a fost sfințit în timpul vieții 

prin Sfintele Taine și este destinat vieții veșnice, odată cu A Doua Venire a lui Iisus Hristos. 

 
În speranța învierii trupului, creștinii practică înhumarea, despre care Biblia sau Sfânta 

Scriptură ne spune: „Și ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se în-
toarcă la Dumnezeu, Care l-a dat.” (Ecclesiastul 12, 7). 

În viziunea creștină, problema morții și a finalității 
omului diferă față de celelalte religii. Distincția este dată 
de jertfa Mântuitorului Hristos, Care, prin Moartea și Învie-
rea Sa, a făcut posibilă învierea omului. Pentru ca un creștin 
să cunoască și, mai ales, să înțeleagă acest adevăr, este ne-
voie de participarea sa la viața lui Dumnezeu, în sânul 
Bisericii, care nu este altceva decât trupul lui Hristos. Aceasta 
poate fi trăită prin participarea la slujba Sfintei Liturghii, 
centrul vieții liturgice creștine, și prin împărtășirea cu Sfin-
tele Taine.5 

Credinţa în înviere și viaţă veșnică este una dintre învă -
țăturile fundamentale creștine: „Dacă Hristos n-a înviat, 
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică 
și credința voastră.” (I Corinteni 15, 14). Aceasta este măr-
turisită și în articolele 11 și 12 din Simbolul Credinţei, numit 
și Simbolul niceo-constantinopolitan. Mântuitorul le spune 
iudeilor că va veni ceasul „când morții vor auzi glasul 

4  Ibidem, p. 331. 
5  † Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Făclii de Înviere, înţelesuri ale Sfintelor Paști, Editura Trinitas, 

Iași, 2005, p. 46.
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

„Punerea lui Hristos în mormânt”. 
Broderie, 1642-1680/82, Mtskheta 

(Muzeul Naţional al Georgiei) 

Pieta. Michelangelo, 1498-1499, 
Basilica San Pietro, Roma

(© Doxologia)



Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia [...] Și vor 
ieși cei ce au făcut cele bune, spre învierea vieții, iar cei ce 
au făcut cele rele, spre învierea osândirii.” (Ioan 5, 25, 29). 
Sfântul Apostol Pavel argumentează realitatea morții prin 
descinderea întregului neam omenesc din Adam, dar și 
realitatea învierii omului, având ca temelie Învierea Mân-
tuitorului (I Corinteni 15, 22). 

Omul, conform învățăturii creștine, n-a fost creat pen-
tru moarte, ci pentru viaţă veșnică, așa cum ne mărturisește 
Domnul Hristos: „Eu am venit ca (lumea) viață să aibă, și 
din belșug să aibă.” (Ioan 10, 10). Iisus a descoperit oame-
nilor că dincolo de moartea fizică există rai și iad, unde, 
altfel decât acum, vor dăinui oamenii în fericire sau în ne-
fericire, potrivit modului în care au înțeles să-și trăiască 
viața istorică. Mai mult, Hristos nu numai că i-a învățat 
pe ucenicii Săi că după moarte există viață, ci le-a și do-
vedit aceasta prin Învierea, Arătarea și Înălțarea Sa la cer.  

Pentru marele teolog Dumitru Stăniloae, credința că 
există ceva dincolo de hotarele acestei lumi dă un alt înțeles 
vieții pământești și moartea este un moment necesar și plin de sens pe traiectoria vieții înce-
pute la naștere. Creștinismul ne învață că cine coboară benevol în mormânt pășește în direcția 
Cerului, adică spre înviere; moartea este doar o poartă, o trecere, un somn temporar care ne 
lasă să trecem prin moarte în viață.6  

În concluzie, viața de aici este un dar de la Dumnezeu și, în funcție de cum administrăm 
acest dar, ne pregătim pentru viața de dincolo de timp, adică din veșnicie. La scurtă vreme 
după moarte, sufletul merge la Judecata Particulară, făcută de Iisus Hristos, unde va primi 
răsplata sau pedeapsa. Când Mântuitorul va veni a doua oară pe pământ, de această dată în 

6  Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, volumul III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003, pp. 223-225. 
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Reprezentare simbolică a Învierii, utilizând 
monograma (iniţialele) lui Hristos.  

Sarcofag roman, cca. 350, Tor Marancia   
(Museo Pio Christiano)

Învierea Domnului,  
cca. 1700, Grecia 

Judecata de Apoi. Frescă din 1547,  
Mănăstirea Voroneţ, Suceava 



calitate de Judecător, morții – adică trupurile ce se odihnesc în pământ – vor învia și vor merge 
la Judecata de Apoi/Universală, pentru a primi raiul sau iadul veșnic. 

 
 
 
 
 

Numele de creștin a fost folosit pen-
tru prima dată în orașul Antiohia, pe la 
anii 49-51, când au predicat acolo Sfinții 
Apostoli Petru și Barnaba. El este pome-
nit în cartea Faptele Apostolilor 11, 26 și în 
I Epistolă a Sfântului Apostol Petru 4, 16. 
În Noul Testament, creștinii mai sunt men -
ționați și sub denumirea de „sfinți” sau 
„aleși”7. În izvoarele iudaice, ei sunt nu-
miți „galileeni” și „nazarineni”. Se pare că 
numele de creștin l-au dat cei dintâi, iro-
nic, idolatrii, spunând că aceștia sunt ucenicii lui Hristos, deci Îi poartă numele.  

Istoricul Tacitus îl amintește ca nume răspândit la Roma în anul 64 d.Hr. Prin urmare, 
era cunoscut cu mult înainte. Așadar, se pare că, după Învierea lui Hristos, când ucenicii și-au 
început activitatea misionară, a apărut și numele de creștin, ilustrând apartenența la noua 
religie, întemeiată pe învățătura și faptele Mântuitorului Hristos. 

 

 
Izvoarele credinţei creștine sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie. 
Sfânta Scriptură (din latinescul scriptura = „scriere, carte”) sau Biblia (din grecescul βιβλίον = 

„carte”) este o colecție de cărți sfinte, scrise, sub inspirația Duhului Sfânt, de profeți, apostoli și 
alți oameni aleși de Dumnezeu, cu scopul mântuirii oamenilor. Prima parte a Bibliei este re-
prezentată de Vechiul Testament, ce cuprinde istoria omenirii de la Adam până la venirea Mântui-
torului. A doua parte o constituie Noul Testament, ce descrie viața și activitatea Mântuitorului 

7  Ene Braniște; Ecaterina Braniște, Dicţionar de cunoștinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001, p. 117.
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Știaţi că... 

Dionisie Exiguul sau Dionisie „cel Mic (Smerit)”, un călugăr originar din Scythia Mică, 
Dobrogea de astăzi, care a trăit în secolele V-VI, a propus împărțirea istoriei în două peri -
oade – „înainte de Hristos” și „după Hristos” – și renunțarea la calendarul roman, în care 
data întemeierii Romei constituia punctul de reper în numerotarea anilor. Conform izvoa-
relor folosite, Dionisie Exiguul a stabilit că anul 753 de la întemeierea Romei era anul în 
care S-a născut Hristos, acesta devenind anul 1 al erei creștine („anul mântuirii” sau „anul 
Domnului”). Calculele ulterioare au arătat că, din pricina diferitelor calendare aflate în 
uz, Dionisie a greșit cu câțiva ani, nașterea Mântuitorului Hristos având loc în jurul anului 
749 de la întemeierea Romei. În anul 2008, Biserica Ortodoxă Română a hotărât canoni-
zarea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, cu data de prăznuire 1 septembrie, care este și 

începutul anului liturgic creștin, al anului bisericesc. 



Hristos, întemeierea Bisericii creștine, 
răspândirea Evangheliei de către Sfinții 
Apostoli și A Doua Venire a Domnului. 

Sfânta Tradiţie, numită și Predania, 
este revelația încredințată de Fiul lui 
Dumnezeu Întrupat ucenicilor Săi și 
transmisă la început prin viu grai, apoi 
consemnată în scris de Biserică pentru 
a fi ferită de false învățături de cre -
dință, de pseudo-tradiții și de imix-
tiuni apocrife. Ulterior, i s-au adăugat 
scrierile Sfinților Părinți, învățăturile și 
canoanele formulate la Sinoadele Ecu-
menice, cultul bisericesc, mărturiile is-
torice și arheologice, datinile și obi  ce- 
  iurile religioase. 
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Biblia de la București, 1688, prima ediţie integrală tipărită 
în limba română 

Liturghier,  
Ţara Românească,  

1653-1654  
(© byzantion.itc.ro, 

Biblioteca  
Academiei 
Române) 

Termenul de Biserică este folosit în limba română pentru a desemna atât comunitatea 
creștinilor (scris Biserica), cât și lăcașul lor de cult (scris biserică). Primele adunări creștine, 
care aveau loc în diferite case, pentru săvârșirea sfintelor slujbe, au fost denumite folosind 
termenul grecesc εκκλησία, „adunare”. Termenul a fost preluat și în limba latină ca ecclesia, 
desemnând atât adunarea creștinilor, cât și locul în care își organizau activitatea liturgică, 
iar acest lucru este evident astăzi îndeosebi în limbile romanice. Un alt termen folosit pentru 
lăcașul de cult creștin a fost cel de kyriakê, din greacă, însemnând „casa domnului, a stă-
pânului”, preluat în limbile germanice și slave. Termenul de biserică folosit în limba ro-

mână își are originea în grecescul βασιλική, „[casă] împărătească”, latinizat basilica.



   
Sfânta Treime, ca dovadă a existenței Sale, este deseori prezentă la evenimentele biblice im -

portante. Astfel, în Vechiul Testament, la creație, Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul 
și asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26), iar înainte de alun-
garea primilor oameni din Grădina Edenului, a constatat: 
„Iată, Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele 
și răul” (Facerea 3, 22). De asemenea, la amestecarea limbilor 
celor ce voiau să construiască Turnul Babel, Dumnezeu a zis: 
„Să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor” (Facerea 11, 7). 
La stejarul din Mamvri, Preasfânta Treime S-a arătat lui 
Avraam sub chipul a trei Îngeri (Facerea 18), iar în cântarea 
întreită a serafimilor din jurul Tronului dumnezeiesc, din ve-
denia lui Isaia, se zice: „Sfânt, 
sfânt, sfânt este Domnul Sa-
vaot” (Isaia 6, 3), indicând sfin -
țenia Persoanelor. 

În Noul Testament, cele 
trei Persoane ale Preasfintei 

Treimi Se descoperă în mod 
vădit. La Buna Vestire, arhan-

ghelul îi spune Sfintei Fecioare Maria: „Duhul Sfânt se va po-
gorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru 
aceea și Sfântul Care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu 
Se va chema.” (Luca 1, 35). 

La Botezul Domnului, când Fiul lui Dumnezeu Întrupat Se 
botează în Iordan de către Ioan, Duhul Sfânt Se pogoară în chip 
de porumbel, iar Tatăl mărturisește din cer, zicând: „Acesta 
este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.” (Matei 3, 17); 
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Sfânta Treime. Andrei Rubliov, 1411  
(Galeriile Tretiakov) 

Buna Vestire. Andrei Rubliov, 1408 
(Galeriile Tretiakov) 

Dacă la început creștinii se întâlneau 
în locuri ascunse, în peșteri și catacombe, 
din cauza persecuțiilor, datorită Sfântului 
Împărat Constantin cel Mare, prin Edictul 
de la Mediolanum (Milano) din 313, creștinii 
au ob ținut libertatea de a-și mărturisi  cre- 
dința și de a construi lăcașuri proprii pentru 
nevoile cultului religios. În plus, li s-au 
oferit basilici pentru oficierea cultului. 

În lumea greco-romană, basilicile civile 
erau situate în forum, de unde și numele 
de basilica forensis. O construcție de acest tip 
a fost descoperită pe teritoriul țării noas-
tre, datând din secolul al IV-lea, în cetatea 
Tropaeum Traiani (Adamclisi) și alta în Histria, ale căror ruine le putem găsi și astăzi în 
partea de nord a Dobrogei, pe țărmul Mării Negre.  

Ruinele basilicii civile de la Adamclisi



o recunoaștere similară din partea Tatălui se petrece și în momentul Schimbării la Față, când 
Fiul este înveșmântat în lumina Duhului Sfânt (Matei 17, 1-5). Sfânta Treime este mărturisită 
atunci când Mântuitorul Hristos îi trimite pe ucenici să vestească Evanghelia Sa, zicându-le: 
„Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh” (Matei 28, 19). 

Învățătura despre Sfânta Treime a fost propovăduită de către Sfinții Apostoli. Sfântul 
Ioan Evanghelistul spune lămurit: „Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul [Fiul] 
și Sfântul Duh, și Aceștia trei Una sunt.” (I Ioan 5, 7), iar Sfântul Apostol Pavel îi binecuvân-
tează pe corinteni prin cuvintele: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui 
Dumnezeu [Tatăl] și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți!” (II Corinteni 13, 13). 

 
Credința creștină acordă o atenție aparte cinstirii sfinţilor. Ei sunt prietenii, casnicii Dom-

nului, după cum mărturisește și Mântuitorul Hristos: „Voi sunteți prietenii Mei” (Ioan 15, 14). 
Deoarece au fost persoane care și-au consacrat întreaga viață Domnului, ele au primit putere 
de la Acesta să facă minuni și să mijlocească înaintea Lui pentru mântuirea oamenilor. 

 

 
În Creștinism sunt sărbători închinate Persoanelor Sfintei Treimi, numite Praznice împă -

rătești/Sărbători domnești (Sfânta Treime, Învierea Domnului, Înălţarea Domnului etc.), sărbători 
în cinstea Maicii Domnului (Nașterea Maicii Domnului, Adormirea Maicii Domnului etc.) și săr-
bători în cinstea sfinților (Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare, Sfânta Cuvioasă Parascheva). 
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Sfânta Fecioară Maria a fost numită Theotokos, 

„Născătoare de Dumnezeu”, la Sinodul al III-lea 
Ecumenic de la Efes (431), pentru că ea L-a născut 
pe Fiul lui Dumnezeu Care, din iubire pentru oa-
meni, a luat trup omenesc din pântecele ei.  

În Biserica Ortodoxă, Maica Domnului se bu-
cură de o cinstire deosebită, având închinate în ca-
lendar mai multe sărbători.

Mozaic realizat de Jacopo Torriti (1295), 
cu fragmente din mozaicul original din secolul V. 

Basilica di Santa Maria Maggiore, Roma

Ziua odihnei la creștini este duminica, numită și „ziua Domnului” (dies Domines). 
Aceasta a înlocuit sabatul iudaic, ziua când Dumnezeu S-a odihnit. Pentru creștini, du-
minica semnifică începutul Creației, ziua Învierii Domnului Hristos și cea a Pogorârii Du-
hului Sfânt, când s-a întemeiat Biserica creștină. Ea a fost legiferată ca zi de odihnă în tot 
Imperiul Roman de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare. 
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Încă din Biserica primară (secolul I), Preoţia creș -
tină s-a exercitat în trei trepte principale: arhierei, preoţi 
și diaconi. 

Singura jertfă adusă în Creștinism este cea de 
pâine și vin. Prin lucrarea Duhului Sfânt, în cadrul 
Sfintei Liturghii, aceasta se preface în Trupul și Sân-
gele Domnului Iisus Hristos, devenind Sfânta Eu-
haristie/Împărtășanie pentru cei pregătiți special 
prin Taina Spovedaniei. 

 
 
 
 
 
 

• Ce învățături extragi din textul de mai jos? 
„După înviere, timpul nu se va mai număra în zile și nopți, ci va 
fi o singură zi veșnică, în care lumina lui Dumnezeu va străluci 

peste cei drepți.” (Sfântul Ioan Damaschin) 
 

 
• Lecturând Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31), reflectează asu-

pra modului în care viața trăită pe pământ influențează starea și locul sufletului după moarte. 
 

• Având ca reper textul prezentat mai jos, caută, în celelalte religii, informații referitoare 
la valoarea trupului și la scopul cu care acesta a fost creat.  

„Așa este și învierea morților: Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestri-
căciune; se seamănă întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază 
întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și 
trup duhovnicesc. Precum și este scris: «Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu»; iar 
Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață.” (I Corinteni 15, 42-45) 

Acoperământ pentru Sfântul Disc, secolul XVII,  
Mănăstirea Hilandar, Muntele Athos  

Moment de 
reflecţie 

• La slujbele de pomenire a celor trecuți 
la Domnul, preotul rostește formula intro-
ductivă „Întru fericită adormire...” și se cântă 
solemn imnul „Veșnica pomenire” de trei ori. 
În timpul acesta, preotul și rudele celui ador-
mit ridică vinul, coliva, colacul și celelalte da-
ruri, simbolizând înălțarea sufletului spre cer. 
Prin cântarea „Veșnica pomenire” ne rugăm lui 
Dumnezeu ca, pe de o parte, El să-Și aducă 
pururea aminte de cel plecat dintre noi întru 

Împărăția Cerurilor, iar pe de alta, cei vii 
sunt îndemnați să păstreze neîntreruptă le-
gătura spirituală cu cel răposat, să nu-l dea ui -
tării, ci să-l pomenească neîncetat în rugăciu- 
nile lor. (Ene Braniște, Liturgica specială, Edi-
tura Lumea Credinței, București, 2008, p. 401) 

Ce semnificație crezi că au toate elemen-
tele materiale (vinul, colacul, coliva/pasca, 
pomul etc.) folosite în ritualul de înmormân-
tare/pomenire creștin-ortodox?

• Plecând de la criteriile Judecăţii de Apoi, 
pe care le găsești în Evanghelia după Matei capi-
tolul 25, versetele 31-46, analizează viața ta de 

acum și reflectează la ce te mulțumește și la 
ce nu te mulțumește. Ce ai putea îmbunătăți 
în relația cu tine, cu aproapele și cu Dumnezeu? 



 
 
  

Pr. Gheorghe Calciu, Despre moarte și înviere: www.7cuvinte.ro/7_cuvinte_pentru_
tineri/despre_moarte_si_inviere 

Viaţa de după moarte: https://episcopia-italiei.ro/mps/?p=4673 
Moartea nu este sfârșitul vieţii: www.ted.com/talks/kelli_swazey_life_that_doesn_t_ 

end_with_death/transcript?language=ro 
Prof. dr. Constantin Dulcan despre Lumina învierii: www.youtube.com/watch?v=dqIK8OidDW8 
Prof. dr. Constantin Dulcan: Viaţa după pragul morţii: www.youtube.com/watch?v=PP-

wnwVPjK0 
Poezie: Nichifor Crainic, Unde sunt cei care nu mai sunt: www.fericiticeiprigoniti.net/poe-

zii-nichifor-crainic/604-unde-sunt-cei-care-nu-mai-sunt 
Poezie: Valeriu Gafencu, Imnul învierii: www.fericiticeiprigoniti.net/poezii-valeriu-ga-

fencu/573-imnul-invierii 
Explicația icoanei Învierii Domnului: https://basilica.ro/explicarea-icoanei-invierii-domnului/ 
Minuni ale Ortodoxiei – documentar: www.youtube.com/watch?v=W7YrjczaAjI 
Heaven is real – film artistic: https://filmecrestineonline.ro/heaven-is-for-real/ 
 
 

 
 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, București, 2015. 

 † Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Făclii de Înviere, înţelesuri ale Sfintelor Paști, Editura 
Trinitas, Iași, 2005. 

Braniște, Ene; Braniște, Ecaterina, Dicţionar de cunoștinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 
2001. 

Braniște, Ene, Liturgica specială, Editura Lumea Credinței, București, 2008. 
Chițescu, N.; Todoran, Isidor; Petreuță, I., Teologia Dogmatică și Simbolică. Manual pentru Facultăţile 

Teologice, ediția a II-a, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2004. 
Delumeau, Jean, Religiile lumii, Editura Humanitas, București, 2014.  
Eliade, Mircea, Istoria credinţelor și ideilor religioase, Traducere și postfață de Cezar Baltag, Editura 

Univers Enciclopedic, București, 2000. 
Filoramo, Giovani; Massenzio, Marcello; Raveri, Massimo; Scarpi, Paolo, Manual de istorie a reli-

giilor, Editura Humanitas, București, 2003. 
Kilifis, Timotei, Hristos, Mântuitorul nostru, Editura Egumenița, Galați, 2007. 
Rămureanu, Ioan, Istoria Bisericească Universală. Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Insti-

tutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004. 
Stăniloae, Dumitru, Teologie Dogmatică Ortodoxă, volumele I și III, Editura Institutului Biblic și de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2003. 
Stăniloae, Dumitru, Ortodoxie și Românism, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014.  
Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 
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Link-uri recomandate 

Bibliografie 



 

ISLAMUL 

 
 familiarizarea elevilor de clasa a XI-a cu învăţătura despre 
viaţa viitoare în religia islamică. 
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Competenţa dezvoltată:

Termenul „Islam” de-
rivă din verbul arabic 
aslama, „a se supune”, 

dar și „a călăuzi”, semnificând „aflarea păcii 
întru Dumnezeu”; din același verb derivă și 
termenul „musulman”, cu sensul de „supus” 
(lui Dumnezeu). 

A treia mare religie monoteistă, cronologic 
vorbind, Islamul s-a dezvoltat în prima ju-
mătate a secolului al VII-lea, în Peninsula 
Arabiei, spaţiu geografic locuit din vechi tim-
puri de arabi, popor ce își revendică descen-
denţa din Sem, al treilea fiu al lui Noe, și din 
Ismael, fiu al Patriarhului Avraam. Vecinăta-
tea cu lumea iudaică, dar și cu înfloritoarele 
comunităţi creștine a condus la un mix socio-
cultural și religios, ce îmbina monoteismul 
cu elemente de politeism. 

Islamul este o religie ce se întemeiază pe re-
velaţiile Profetului Mahomed (ar. Muḥammad), 
considerat primitorul mesajului ultim al lui 
Dumnezeu fie direct, fie prin intermediul Ar-
hanghelului Gabriel. Născut în Mecca în 
570/571 d.Hr., Mahomed s-a remarcat prin 
caracterul integru, viaţa virtuoasă, înclinaţia 
spre meditaţie și rugăciune. În jurul anului 610 
are primele revelaţii, proclamându-se „tri-
mis al lui Dumnezeu” pentru a călăuzi 
poporul său pe „calea cea dreaptă”, Sharia 
(ar. Shari’a). Mahomed este considerat mai 
degrabă un reformator religios decât înteme-
ietor al unei noi religii. El folosește ca 
formă de adresare Unicului Dumnezeu 
termenul „Allah”, din arabicul al-ilāh în-
semnând „Dumnezeul”, similar aramai-
cului Ĕlāhā sau ebraicului YHWH.  

Întrucât noua sa în-
văţătură condamna 
anumite practici gre -
șite, este persecutat de 
conaţionalii săi și se 
retrage în deșert. Fuga 
sa, hegira, la Yath rib, 
astăzi Medina, în zi-
lele 1-16 ale lunii Rabi 
‘u-l-avval 622 (posi-

bil 13-28 mai 622, cf. unor istorici), este con-
siderată începutul noii religii. Medina devine 
capitala primului stat islamic, iar Islamul se 
răspândește în întreaga Peninsulă a Arabiei, 
fiind un factor de coeziune politică și reli-
gioasă pentru numeroasele triburi nomade. 
Totodată, marchează sfârșitul politeismului 
în lumea arabă. 

După moartea lui Mahomed, răspândirea 
Islamului sub autoritatea militar-politică și re-
ligioasă a califilor este favorizată de expansiu-
nea statului islamic și legăturile comerciale. În 
prezent, este a doua cea mai răspândită religie 
din lume, numărând aproximativ 1.8 miliarde 
de adepţi, împărţiţi îndeosebi în trei ramuri: 
Sunni (80-85%), Shi’ad (10-12%), Khawarij (0,2%).

Introducere

Numele „Allah” în Biserica 
Sfânta Sofia, Istanbul 

Islamul astăzi



Eshatologia islamică vizează destinul fiecărei persoane și al întregii 
făpturi, afirmând Învierea morţilor, Judecata de Apoi și încheierea 
planului divin al creaţiei: „Oare nu cred aceia că ei vor fi înviaţi - într-o 

Zi mare, - O Zi în care oamenii vor sta înaintea Stăpânului lumilor?” (Coran 83, 4-6). 
Capitolul „Al Asr” din Coran cuprinde sintetic învăţă-

turi despre viaţa, soarta și moartea omului. De exemplu, 
este scris: „Jur pe timp! Că omul va fi în pierdere, afară de 
aceia care cred și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul 
pe altul către Adevăr și se îndeamnă unul pe altul la răb-
dare.” (Coran 103, 1-3). 

După despărţirea sufletului nemuritor de trupul trecă-
tor, îngerul morţii va adresa sufletului trei întrebări: „Cine 
este Domnul tău?” (Allah); „Care este religia ta?” (Islamul); 
„Cine este profetul tău?” (Mahomed), apoi va duce sufletul 
înaintea lui Allah. Sufletele celor care au răspuns corect se 
vor reuni cu trupul, rămânând astfel până în Ziua Jude-
căţii, fără a percepe totuși conștient timpul. 

Ziua Judecăţii de Apoi este reprezentată ca o catas-
trofă cosmică, fiind un motiv de teamă, chiar dacă Allah 
va da dovadă de mărinimie. Toţi oamenii vor fi ridicaţi din 
morminte, învăţătura de credinţă islamică afirmând că 

precum Allah a creat 
omul din nimic, tot 
Allah îl va readuce 
în starea iniţială: „El 
ne dă nouă o pildă 
uitând de crearea sa 
și zice: «Cine le va 
mai da viaţă oaselor după ce ele sunt putrezite?». 
Spune: «Le va da lor viaţă Acela care le-a creat pe ele 
prima oară, căci El este bine știutor al întregii firi!».” 
(Coran 36, 78-79). 

Cei înviaţi vor trece podul judecării faptelor, îngust cât 
tăișul unei săbii. Drept-credincioșii care au împlinit 
voia lui Allah și au făcut fapte bune vor gusta plăcerile 
raiului (ar. Jannah), iar necredincioșii și păcătoșii vor fi 
pedepsiţi pentru veșnicie cu chinurile iadului (ar. Ja-
hannam, din ebraicul ge-hinnom, „valea Hinnom”). 
Nimic din ceea ce a făcut omul nu va rămâne nejude-
cat de dreptatea divină: „Cel care a făcut un bine cât 
un grăunte de colb, îl va vedea, după cum cel care a 
făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” 

(Coran 99, 7-8). Totul este trecut în cartea vieţii, iar pro-
feţii și alţi martori vor fi de faţă: „Și cartea [fiecăruia] va 
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Credinţa în 
viaţa viitoare 

Miniatură reprezentându-i pe Mahomed și 
profeţi mijlocind pentru sufletele celor 
adormiţi. Anonim, Aḥwāl al-Qiyāma 

(Semnele Învierii). Istanbul sau Baghdad, 
secolul al XVI-lea târziu (Staatsbibliothek 

zu Berlin, Ms. Or. Oct. 1596, f. 28v)

Miniatură reprezentând raiul în manuscrisul 
persan „Istoria lui Mahomed” (Bibliothèque 

Nationale de France, Paris)



fi pusă dinaintea [lui cu faptele sale]! Îi vei vedea pe pă-
cătoși înfricoșaţi de ceea ce se află în ea. Și vor grăi ei: 
«Vai nouă! Ce-i cu această carte care nu a lăsat nimic 
nepomenit, nici cel mai mic, nici cel mai mare păcat?!» 
Și ei vor afla dinaintea lor tot ceea ce au săvârșit și nu-i 
va nedreptăţi Domnul tău pe nici unul.” (Coran 18, 49). 

Raiul este descris ca o „grădină a fericirii veșnice”, 
înconjurată de râurile Saihan, Jaihan, Furat și Nil, o 
„casă a păcii”, unde nu va fi nici boală, nici suferinţă, 
nici suspin; iadul este însă locul nemărginitei suferinţe 
fizice și spirituale. În rai, drepţii se vor bucura de case 
minunate, haine scumpe și fine, bijuterii de mare preţ, 
mâncăruri și băuturi rafinate, lucruri plăcute ochilor, în 
timp ce în iad necredincioșii vor cunoaște durerea cea 
mai mare, lipsurile de orice fel, întunericul și chinurile 
veșnice. Dacă vreunul dintre credincioși a săvârșit pă-
cate, el va merge mai întâi în iad, plătind pentru ele, 
apoi va fi dus în rai. 

Sfârșitul zilelor și Ziua Învierii (sau a Judecăţii) 
rămân o necunoscută pentru om, dar și pentru profeţi 
și îngeri. Totuși, vor fi semne, mai mari sau mai mici, 
pentru a-i preveni pe credincioși de apropierea Ceasului. 
Între aceste semne vor fi: decadenţa morală și desfrâna-
rea la scară largă; înmulţirea nedreptăţilor ce vor fi pe-
depsite cu foamete, calamităţi și opresiune; lăcomia, 
avariţia și setea de îmbogăţire, încât ploaia va fi oprită; 
ruperea legământului cu Dumnezeu și Profetul Lui și 
zdrobirea poporului de către inamici; războaie între co-
munităţile musulmane. În plus, fiecare om va fi încercat 
cu suferinţe, necazuri, greutăţi, boli, dar și cu sănătate, 
bunăstare, copii, bucurii, bogăţii și alte daruri, pentru 
a vedea în ce măsură împlinește voia lui Allah, rămâ-
nând credincios, și folosește cu discernământ și recu-
noștinţă ceea ce a primit. Venirea lui Al-Mahdi – Alesul 
împreună cu Al-Masih – Mesia (în persoana lui Iisus, fiul 
Mariei – Isā al-Masīh-ibn-Maryam) pentru a zdrobi Răul 
și Marele Mincinos (Dajjal) și a reinstaura pacea pentru 
o vreme, trei eclipse, acoperirea pământului de fum, 
conjuncţia soarelui cu luna, distrugerea Kaaba, uitarea 
Coranului și izbucnirea unui foc imens vor anunţa apro-
pierea Zilei Învierii și a Judecăţii de Apoi. După aceasta, 
Dumnezeu va instaura cer nou și pământ nou, iar timpul 
și spaţiul vor fi desfiinţate, rămânând veșnicia. 
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Islamul

Mahomed cercetând sufletele în iad. Miniatură 
din „Colecţia David – Copenhaga”

Miniatură reprezentând conjuncţia Soarelui 
cu Luna în Ziua Judecăţii. Anonim, Aḥwāl al-

Qiyāma (Semnele Învierii). Istanbul  
sau Baghdad, secolul al XVI-lea târziu 

(Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Or. Oct. 
1596,  f. 26v)



 
 
 

 
Cartea sfântă a Islamului este Coranul 

(ar. al-Qur’ān), ce cuprinde revelaţiile pri-
mite și recitate de Mahomed din 610 până 
în 632 (anul morţii sale), fiind păstrat în cea 
mai pură limbă arabă. Pentru musulmani, 
în Coran se regăsește atât noul (și ultimul) 
mesaj al lui Dumnezeu, cât și ceea ce se re-
velase anterior prin profeţi, îndeosebi prin 
Avraam – Ibrāhīm, Noe – Nūh, Iona – Yūnus, 
Moise – Mūsā și Iisus Hristos – Īsā-ibn-Ma-
ryam, considerat doar un mare profet. 
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Știaţi că... 

 
Fiecare musulman trebuie să arate su-

punere faţă de Allah, depunând două măr-
turii: „Mărturisesc că nu este alt dumnezeu 
în afară de Dumnezeu (Allah), iar Maho-
med este robul și trimisul Lui”. De aseme-
nea, el trebuie să cunoască și să trăiască 
Învăţăturile de credinţă:  

1. Credinţa în Dumnezeu, Creatorul 
Universului, unic, omniprezent, omniscient 
și atotputernic; 

2. Credinţa în îngeri; 
3. Credinţa în profeţi și trimiși ai lui 

Dumnezeu; 
4. Credinţa în cărţile revelate de Dum-

nezeu (Coran, Torah, Psalmii, Evanghelia); 

 
5. Credinţa în Judecata de Apoi și În-

viere; 
6. Credinţa în voia lui Dumnezeu și în 

destin. 

Obligaţiile rituale ale oricărui musul-
man major și cu discernământ, pentru a 
spera la mântuire, sunt cuprinse în Cei cinci 
Stâlpi ai Islamului: mărturisirea de credinţă 
în unicitatea lui Dumnezeu, rugăciunea spre 
Mecca, milostenia, postul din luna Rama-
dan și pelerinajul la Mecca în ultima lună a 
anului, o dată în viaţă. Întrucât este necesar 

ca aceste obligaţii să fie îndeplinite din 
voie liberă, conștient, trebuie exprimată cu 
modestie intenţia, prin rostirea cuvintelor: 
„În numele lui Allah cel Milostiv”, și par-
curși anumiţi pași pregătitori, cum ar fi 
spălările rituale parţiale (braţe, gură, nas, 
urechi, faţă, cap, gât, picioare până la gleznă) 
sau totale. 

Nume ale lui Allah în interiorul unei moschei

Pagină din Coran



 
Moscheea este principalul lăcaș de cult, în care 

partea cea mai sacră este mihrab, nișa ce indică direc -
ţia spre Mecca; lângă aceasta se află minbar, amvo-
nul, de unde oficiază și predică imam-ul. Chemarea 
la rugăciune se face de către muezin din minaret, tur-
nul înalt și zvelt terminat în vârf cu un glob și o se-
milună. Sunt cinci rugăciuni zilnice, care trebuie 
făcute cu faţa spre Mecca, iar vineri la prânz este ru-
găciunea comunitară, însoţită de predică, de la care 
nu ar trebui să lipsească vreun musulman. 

 
 

 

 
Calendarul islamic începe cu data 1 Muharram, anul 1 Hegira, dată care corespunde, după 

unii cercetători, în calendarul solar gregorian, cu data de 19 martie 622 d.Hr. Ea reprezintă 
începutul erei islamice, marcată de strămutarea Profetului Mahomed de la Mecca la Medina, 
și întemeierea primei comunităţi musulmane. Dificultăţile de datare se datorează sistemului 
de măsurare a timpului, anul islamic fiind un an selenar, format din douăsprezece luni cu un 
număr de zile egal cu un ciclu lunar complet (29 sau 30 de zile). Așadar, anul islamic numără 
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Islamul

 
Dintre sărbătorile islamice, două sunt cele-

brate de către toţi musulmanii, fiind cele 
mai importante: 

Eid al-Fitr sau Sărbătoarea ruperii postului 
este o zi a bucuriei, prin care musulmanii își 
arată unitatea, generozitatea și recunoștinţa 
faţă de Allah. Ea marchează sfârșitul perioadei 
de Ramadan (29 sau 30 de zile), luna sfântă 
de post negru de la răsăritul până la apusul 
soarelui. 

 
Eid al-Adha sau Sărbătoarea Sacrificiului, 

cunoscută și drept Qurban Bayramı, este cea 
mai sfântă sărbătoare, moment de bucurie 
și iertare, fiind punctul culminant al festivităţi-
lor legate de marele pelerinaj anual la Mecca. 
Sărbătoarea are loc în ultima lună a calen-
darului islamic și aduce aminte de credinţa și 
ascultarea patriarhului Avraam (Ibrāhīm), gata 
să își jertfească fiul, pe Ismael (Isma’il) – și 
nu Isaac, cf. Facerea 22 –, pentru Dumnezeu. 

 
Cele mai importante trei locuri sfinte 

pentru musulmani sunt Kaaba – Mecca, Mos-
cheea Profetului – Medina și Moscheea Stâncii 
– Ierusalim. 

Moscheea Suleymaniye – Istanbul 

Mecca în timpul  
pelerinajului



354 sau 355 de zile, cu 11 zile mai puţin decât anul solar, aflat acum în uz în întreaga lume, 
astfel încât sărbătorile islamice sunt în fiecare an cu 11 zile mai devreme faţă de anul prece-
dent, raportat la calendarul solar. 
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MULţI CRED CĂ... 
1. Cei mai mulţi musulmani locuiesc în 

Orientul Mijlociu. 
Doar 20% dintre musulmani sunt arabi, 

ţara cu cei mai mulţi credincioși musulmani 
fiind Indonezia (peste 200 milioane de cre-
dincioși). 

2. Toţi musulmanii sunt violenţi și consi -
deră permisă uciderea în numele lui Allah, în 
„războiul sfânt” (ar. jihād). 

Există într-adevăr o mișcare fundamen-
talistă, ultra-radicală, ce este condamnată 
de majoritatea musulmanilor, însă terorismul 
nu poate fi justificat de vreo interpretare au-
tentică sau validă a Coranului sau a legii is -
lamice. Din contra, Coranul transmite un 
mesaj de pace, credinţă, speranţă și unitate. 

3. Majoritatea femeilor musulmane poartă 
văl pe faţă și pe cap și sunt tratate rău.  

Femeile musulmane au diferite moduri 
de a se îmbrăca și doar în foarte puţine cul-
turi este necesară acoperirea integrală a feţei 
și corpului. O atitudine de desconsiderare 
faţă de femei este întâlnită doar în anumite 
culturi locale și nu are vreun fundament în 
Islam. 

4. Toţi musulmanii sunt intoleranţi faţă de 
religia și modul de viaţă a non-musulmanilor. 

În nenumărate locuri din Coran li se 
aduce aminte musulmanilor că nu sunt sin-
gurii care Îi slujesc lui Dumnezeu. Mai mult, 
evreii și creștinii sunt consideraţi „Poporul 
Cărţii”, întrucât au primit anterior Revelaţia 
din partea Dumnezeului Atotputernic Că-
ruia ne închinăm toţi.  

Vestimentaţia femeii în Islam



• Sunnah descria iniţial totalitatea faptelor profetului Mohamed în 
perioada celor 23 de ani de revelaţii, însă ulterior în ea au fost incluse 
și unele obiceiuri ale locului unde a luat naștere Islamul, și anume 

Medina. Astăzi, Sunnah reprezintă modelul de viaţă al Coranului, concretizat în personalitatea 
profetului Mahomed. Ḥadīth se referă la învăţăturile Profetului, transmise pe cale orală de 
către ucenicii săi, până astăzi. Pentru a verifica autenticitatea lor, cele cuprinse în Ḥadīth tre-
buie să fie conforme cu învăţăturile revelate, astfel încât, odată acceptate, constituie o sursă 
de credinţă și autoritate, întrucât Mahomed este primitorul Revelaţiei. Coranul, Sunnah și 
Ḥadīth alcătuiesc împreună Sharia sau dreptul islamic. 

Ce analogii pot fi identificate între Sharia și legea morală creștină, cuprinsă în Sfânta Scrip-
tură și Sfânta Tradiţie? 

 
• În Islam, păcatul este înţeles ca o încălcare a voii lui Dumnezeu și o îndepărtare de la idealul 

moral uman, care afectează nu doar starea credinciosului, ci și pe cea a întregii comunităţi. Di-
versitatea și gravitatea păcatelor este stabilită prin Sharia, referindu-se la relaţia credinciosului 
cu Dumnezeu și încălcarea voluntară a Legii lui Allah, neglijarea obligaţiilor și săvârșirea 
oricărui act rău ori imoral faţă de sine sau faţă de semeni și încălcarea oricărei prevederi a 
dreptului islamic. 

Având ca premisă cele cinci postulate ce guvernează viaţa unui bun musulman (datorii 
obligatorii, îndatoriri, lucruri îngăduite, lucruri nerecomandabile, lucruri interzise), poţi se-
siza punctele comune cu învăţătura despre păcat și despre iertare în Creștinism? 

 

79

Islamul

Moment de 
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• Credinţa fundamentală islamică este re-
prezentată de unicitatea lui Dumnezeu, Dum-
nezeu fiind Unul și Singurul. Ca și la evrei, 
numele lui Dumnezeu, „Eu sunt Cel ce sunt” 
(YHWH), nu poate fi pronunţat; el este scris 
pe piatra Kaaba și nu va fi rostit decât când va 
veni din nou pe pământ Profetul împreună 
cu Masih (Mesia) și cu Sfinţii lui Dumnezeu. 
Pentru a se adresa sau a vorbi despre Dumne-
zeu, musulmanii folosesc Cele 99 de Nume 

sau „atribute” ale lui Dumnezeu, cuprinse în 
Coran și Sunnah. Scrise în frumoasa caligrafie 
arabă, aceste nume împodobesc moscheile. 
Dintre aceste „nume”, ar fi „Atotcunoscătorul”, 
„Cel Înalt”, „Cel Nevăzut”, „Cel Înţelept”, 
„Cel Vrednic de laudă”, „Cel Milostiv”, „Cel 
Veșnic Viu”.  

Pornind de la aceste atribute ale lui Allah, 
poţi face o paralelă cu însușirile lui Dumnezeu 
în Creștinism?

• Conform învăţăturii islamice, viaţa este 
un dar al lui Dumnezeu și numai El poate să o 
ia înapoi. Dreptul de proprietate asupra vieţii 
îi aparţine doar lui Dumnezeu, iar omul care 
gândește altfel săvârșește un mare păcat, pri-
mejduindu-și mântuirea. În faţa greutăţilor 
vieţii, credinciosul este îndemnat să nu își 
ceară singur moartea, ci să nădăjduiască în 
mila Celui Atotputernic: „Și nu vă ucideţi voi 
înșivă! Allah este îndurător cu voi!” (Coran 4, 
29). Eutanasia este considerată o formă de si-
nucidere. Uciderea nedreaptă a oricărei per-

soane nu este permisă, fiind un păcat foarte 
grav: „Și nu vă omorâţi copiii voștri de frica 
sărăciei. [...] Și nu luaţi sufletul pe care Allah 
l-a socotit oprit, decât pe drept! Dacă cineva 
a fost omorât pe nedrept, atunci dăm Noi pu-
tere celui mai înrudit de el, însă acesta să nu 
se întreacă în omor, căci el este ajutat [de 
lege].” (Coran 17, 31, 33). 

Realizează o comparaţie între învăţătura 
creștină despre viaţă ca dar divin, plecând de 
la Porunca a VI-a, „Să nu ucizi”, și textele de 
mai sus. 



• În Islam există trei raportări distincte la persoana lui Iisus: „Iisus coranic” (este menţionat 
în Coran ca penultimul dintre Profeţi, ca Iisus Mesia, fiul Mariei – Īsā-ibn-Maryam, născut în 
chip minunat dintr-o fecioară), „Iisus spiritual” (spiritul evlaviei lumii musulmane) și „Iisus 
oficial” (în spiritul tradiţiei conservatoare islamice). Chiar dacă redactarea și canonizarea 
Coranului s-a finalizat în secolul al VII-lea d.Hr., Iisus Hristos a continuat să-și facă simţite pre-
zenţa și învăţătura în lumea islamică, fiind un exemplu de sfinţenie a vieţii, de iubire, milă 
și împlinire a poruncilor divine. El este numit „trimisul lui Dumnezeu, Cuvântul Său” și 
„Duh de la El” (Coran 4, 171), „pecetea sfinţilor” (Ibn Al-Arabi, n. 1240) și „profetul inimii” 
(Al Gazzali). Nu este acceptat însă ca Fiu al lui Dumnezeu.1 

Analizând rolul central pe care Îl ocupă Iisus în Creștinism și în Islam, care ar fi punctele 
de pornire a unui dialog între cele două mari religii? 

 

 
Având ca model Cei cinci Stâlpi ai Islamului, care ar fi cele mai importante învăţături de 

credinţă creștină necesare pentru atingerea idealului creștin – desăvârșirea? 
 
 

 
 
 

Islamul în 19 minute: https://www.youtube.com/watch?v=U74I7WsrKtE 
Mesajul (Povestea Islamului) – film artistic: https://www.youtube.com/watch?v=_-fKne4ycf0 
Documentar despre cultura islamică: https://www.youtube.com/watch?v=XdOxBCpk39c 
Contribuţia Islamului la dezvoltarea civilizaţiei: https://iiit.org/wp-content/uploads/The-Muslim-

Contribution-to-the-Renaissance-Ahmed-Essa-and-Othman-Ali-full.pdf 
Călătorie la Mecca: pe urmele lui Ibn Battuta – film artistic: https://www.dailymotion. com/ 

video/x75s2r1 
Arta caligrafiei arabe: https://www.youtube.com/watch?v=K7e4QBxtCl8&t=9s 
Geometria complexă a artei islamice: https://www.youtube.com/watch?v=pg1NpMmPv48 
Poezia lui Mevlana - Jalal ad-Din Muhammad Rumi: http://poetii-nostri.ro/rumi-autor-99/ 
Dervișii rotitori: https://www.youtube.com/watch?v=LkEye3ROl1I 
Ce înseamnă Islamul?: https://islamul.ro/ 
Religia islamică: https://religiaislamica.ro/ 
Filmul Mooz-lum (2011) oferă o perspectivă a frământărilor unui musulman în societatea 

de astăzi. 
 

1  Nicolae, Achimescu, Ce înseamnă Iisus pentru musulmani, în „Ziarul Lumina”, 12 septembrie 2009, 
https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/ce-inseamna-iisus-pentru-musulmani-39660.html accesat la 27 mai 2020.
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• Fecioara Maria este singura femeie men -
ţionată cu numele în Coran, iar un capitol îi 
este dedicat în întregime, constituind un model 
moral și de ascultare faţă de Dumnezeu.  

Cum poate fi argumentat locul și rolul pe 
care îl ocupă Fecioara Maria în spiritualitatea 
creștină și cea islamică?

Link-uri recomandate 



 
 
 

***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 2015. 

***, Semnele Zilei de Apoi, volum publicat de Editura Liga Islamică și Culturală din România, dis-
ponibil la https://d1.islamhouse.com/data/ro/ih_books/single/ro_Semnele_zilei_de_apoi.pdf, accesat 
la 25 mai 2020. 

***, The Oxford History of Islam, edited by John L. Esposito, Oxford University Press, 1999, dispo-
nibil la https://archive.org/details/oxfordhistoryofi00john, accesat la 25 mai 2020. 

***, Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română, ediţia a V-a, Editura Liga Islamică și 
Culturală din România, 2006, volum disponibil la https://d1.islamhouse.com/data/ro/ih_books/sin-
gle/ro_Traducerea_sensurilor_Coranului_cel_Sfant_in_limba_romana.pdf, accesat la 25 mai 2020. 

Achimescu,  Nicolae, Ce înseamnă Iisus pentru musulmani, în „Ziarul Lumina”, 12 septembrie 2009, 
https://ziarullumina.ro/repere-si-idei/ce-inseamna-iisus-pentru-musulmani-39660.html, accesat la 
27 mai 2020. 

Cozma, Elena, Istoria religiilor. Manual opţional pentru liceu, Editura Polirom, Iași, 2000. 
Eliade, Mircea, Istoria credinţelor și ideilor religioase, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000. 
Esposito, John L., What Everyone needs to Know about Islam, Second Edition, Oxford University 

Press, 2011, disponibil la https://www.academia.edu/33061597/What_Everyone_Needs_to_Know_ 
About_Islam, accesat la 25 mai 2020. 

Gruber, Christiane, Signs of the Hour: Eschatological Imagery in Islamic Book Arts, disponibil la 
https://quod.lib.umich.edu/a/ars/13441566.0044.004/--signs-of-the-hour-eschatological-imagery-in-
islamic-book?rgn=main;view=fulltext, accesat la 25 mai 2020. 

Lewis, Bernard; Churchill, Buntzie Ellis, Islam: The Religion and The People, Wharton School Publishing, 
2009, disponibil la https://archive.org/details/islamreligionpeo00lewi, accesat la 25 mai 2020. 

Yahya, Harun, A Call for Unity, November Global Publishing, Istanbul, 2004.  
 
Alte resurse: 
Islamul în limbile lumii - https://islamhouse.com/ro/main/ 
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