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B5. MODUL DE A GÂNDI ȘI MODUL DE A FI 

O privire asupra religiilor; Religiile majore: iudaismul, creștinismul, islam, hinduismul, 

budismul 

 

Obiective principale 

• prezentarea noțiunilor care facilitează orientarea în cunoașterea religiilor majore descrise 

sumar în materialul didactic IO6 (Cap.2): credințe, coduri de comportament, conduită și 

practici religioase corespunzătoare fiecărei religii; 

• îmbogățirea cunoștințelor despre  spiritualitate; 

• deschidere către dialog, toleranță și respect între diferitele religii, ca forme de manifestare a 

sacrului, de căutare a adevărului și de instruire a comportamentului; 

• stimularea gândirii analitice și a comunicării. 

 

Descrierea activității 

 

Modul de desfășurare: interacțiune față în față sau on-line.  

Etapele desfășurării: 

1. Expunerea informațiilor despre religii (Anexa 1), relația cu credințele etniei rome; 

2. Dialog despre diferite credințe și practici religioase (Elevii sunt grupați după cele cinci teme 

religioase. Din fiecare grup, sunt nominalizați elevi care vor extrage bilete, iar acestora le 

corespund extrase din material. Elevul nominalizat extrage un bilet și citește fragmentul 

indicat, apoi adresează întrebări colegilor, pentru a verifica atenția și a iniția dialogul). 

             

 

 



 
Anexa 1 

 Religia vs religiile 

Religia este un termen generic folosit în legătură cu orice manifestare a sacrului în activitatea umană: 

credință, ritual, divinitate, obiect venerat etc. 

De-a lungul timpului, în 

evoluția omenirii, diversitatea 

socială și culturală a antrenat în 

jurul ei o mare varietate religioasă, 

o multitudine de credințe. S-au 

dezvoltat mai multe religii între 

care amintim doar câteva: budism, 

creștinism, hinduism, islam, 

iudaism, jainism, șintoism, 

zoroastrism etc. Istoria fiecărei 

religii în parte este marcată de 

etape de evoluție, este însuflețită de 

ideile, sentimentele sau acțiunile 

religioase ale adepților ei 

privitoare la caracteristicile 

obiectului de venerare, la un 

anume cod de comportament spiritual și social, la un cadru de referință în relaționarea cu ceilalți sau cu 

universul. De exemplu, șintoismul este o religie politeistă – divinitatea se prezintă sub mai multe ipostaze, iar 

iudaismul este o religie monoteistă – credință în existența unei divinități unice și distincte de lume. 

De reținut faptul că religia mai poate fi abordată și din alte perspective: didactice (ca disciplină 

școlară, ce își propune instruirea elevilor în spiritul religiei), dar și științifice – ca obiect de studiu situat la 

granița dintre mai multe domenii istorie, sociologie, psihologie, antropologie, biologie, privitor la un tip de 

comportament uman în raport cu Sacrul (ceea ce este dincolo de lumea 

fizică) necesar evoluției speciei umane. 

Iudaismul  

Este o religie monoteistă îmbrățișată de milioane de credincioși 

evrei. Potrivit credinței lor, totul a început acum mai bine de trei mii de 

ani, în Peninsula Sinai, Egipt. Moise, un profet evreu, unul dintre cei mai 

importanți, recunoscut totodată de creștinism și islam, primește Legea 

divină direct de la Dumnezeu. Dumnezeu se arată pe muntele Sinai sau 

muntele Horeb lui Moise și poporului său, rostește cele „zece porunci” 

și le scrie pe Tablele Legii. Moise este considerat întemeietorul 

iudaismului sau al religiei mozaice, denumire derivată din numele 

profetului.  

Pentru evrei, Dumnezeu este numele unității absolute, orice 

dualism, orice panteism sunt excluse. Chiar dacă evreii cred într-un 

Dumnezeu personal, unic creator al Universului, unic judecător al lumii, 

ei folosesc în legătură cu Dumnezeu și alte nume: YHWH sau 

Tetragramatonul, El, Eloah, Elohim, El Shaddai, Ehyeh asher ehyeh, Tzevaot. YHWH sau Tetragramatonul 

este numele prevalent, permis a fi pronunțat doar în rugăciuni – Adonai – se traduce Domnul (Dumnezeu). 



 
Acest nume i s-a dezvăluit lui Moise drept Cel care este, a fost și va fi. Deși YHWH este o prezență mereu 

activă în istoria poporului evreu, esența sa rămâne ascunsă, realitatea sa nu poate fi atinsă. În serviciul liturgic 

apar și alte denumiri inspirate din semnificația dată lui Dumnezeu: Regele Regilor, Sfântul binecuvântat fie-

El, Regele Nostru, Tatăl Nostru carele ești în ceruri… 

De aceea Biblia (ansamblul cărților sfinte evreiești) nu demonstrează existența lui Dumnezeu, ele o 

afirmă, iar Dumnezeu va fi mereu mai presus de ceea ce oamenii vor putea spune despre El.  

Biblia sau „Cuvântul lui Dumnezeu 

cel viu” este o culegere de 24 de cărți scrise în 

limba ebraică, cu excepția câtorva capitole sau 

versete. Elaborarea cărților sfinte s-a realizat 

în diferite etape cuprinse între secolele XIII și 

II î.Hr de către mai mulți autori, într-o 

varietate de stiluri. Cu toate acestea se 

prezintă ca o lucrare unitară, ce reprezintă 

semnul și ce transcrie cuvântul Autorului în 

dialog cu oamenii din toate timpurile. Biblia 

este pentru creștini Vechiul Testament. 

 

Biblia este structurată în trei părți, iar structurarea sa reiese și din denumirea ei ebraică TaNaKH. Cele 

trei părți sunt:  

 

Torah sau Torat Moshe, cele cinci cărți ale lui Moise – Pentateuhul – legislația divină transmisă de 

Dumnezeu prin Moise.  

Neviim sau cărțile profeților – 

relatările prorocilor care i-au urmat lui Moise 

despre povestea poporului evreu, dar și 

discursurile prin care ei își îndemnau semenii 

să se conformeze exigențelor lui Dumnezeu, 

să pregătească momentul când se va instala 

epoca universală a dreptății și păcii. 

 Ketubim reunește scrierile atribuite unor 

autori cu prestigiu în istoria religioasă a 

evreilor: regii biblici, David și Solomon, 

conducători animați de evlavie ai evreilor 

precum Ezra și Neemia sau cărțile unor 

personaje biblice cum ar fi, Cartea lui Iov. 

Sărbători 

Sărbătorile înscrise în calendarul liturgic al evreilor marchează anul evreiesc în diferite moduri. 

Fiecare sărbătoare începe seara, odată ce luna și stelele încep a lumina cerul. Evreii acceptă două începuturi de 

an, unul fiind Anul Nou de toamnă – luna Tișrei (începe în calendarul gregorian între 1 septembrie și începutul 

lunii octombrie) –, a șaptea lună în calendarul ecleziastic și prima din an, în calendarul civil, iar cel de-al doilea, 

https://www.youtube.com/watch?v=2S3PLmPoeWM
https://www.youtube.com/watch?v=2S3PLmPoeWM


 
Anul Nou de primăvară – luna Nisan –, prima lună din an în calendarului ecleziastic și a șaptea din calendarul 

civil. 

Anul Nou de toamnă evocă facerea lumii, iar Anul Nou de primăvară amintește de nașterea poporului 

evreu. De-a lungul anului evreiesc sunt repartizate cinci mari sărbători: Roș Hașana, Iom Kipur, Sucot, Pesah 

și Șavuot. 

Roș Hașana sau Ziua Trâmbițării 

deschide Anul Nou de toamnă, sărbătorind 

facerea lumii. Roș Hașana este o zi de 

odihnă consacrată cugetării și căinței. Ca 

semn al curățeniei și căinței, sinagoga este 

îmbrăcată în alb, iar participanții se îmbracă 

la rândul lor în kitel alb. Obiceiul este să se 

sufle din șofar (corn de berbec), pentru a 

trezi conștiința și a semnala fiecărui evreu că 

urmează o perioadă de zece zile de căință, 

timp în care credinciosul apeleză la iertarea 

lui Dumnezeu. 

Iom Kipur sau Ziua Ispășirii și a 

postului negru 

Cea mai mare sărbătoare din an, de maximă austeritate, în care orice activitate încetează, postul este 

total (nu se bea, nu se mănâncă nimic), se impune abstinența, rugăciunea și căința și se recomandă îndreptarea 

păcatelor față de aproape. Este singura dată în an în care evreul îngenunchează. 

Sucot – Sărbătoarea Corturilor, a Colibelor  

Încheie seria sărbătorilor de Tișrei. Se sărbătorește timp 

de șapte zile, după încheierea muncilor agricole de toamnă 

(secerișul și culesul roadelor), fiind o sărbătoare de recunoștință. 

A opta zi este o zi suplimentară, de încheiere festivă. 

Pesah (Paștile ebraic) sau Vremea libertății noastre 

comemorează cu mare bucurie evenimentul fondator al 

iudaismului – eliberarea din robia egipteană și ieșirea din Egipt. 

Sărbătoarea este prilej de reunire a membrilor familiei în jurul 

mesei liturgice, Seder. La această masă simbolică, fiecare trăiește 

Pesah ca pe temelia și speranța tuturor eliberărilor lui Israel și ale 

omenirii. Alimentul și băutura tradiționale sunt Matzah, pâinea 

din azimă, pâinea sărăciei și a libertății, și vinul din care se beau 

patru cupe, simbolizând patru etape pe drumul eliberării. A 

cincea cupă rămâne nebăută, păstrându-se pentru ziua izbăvirii 

din urmă. În a șaptea zi de sărbătoare este lecturată la sinagogă 

Cântarea Cântărilor, reconfirmându-se legătura de dragoste 

dintre Dumnezeu și Israel, înfiripată la ieșirea din Egipt, 

consolidată pe muntele Sinai și păstrată pe tot parcursul șederii 

în deșert. 

Șavuot sau Vremea Darului Torei noastre (Sărbătoarea Săptămânilor sau Rusaliile) urmează sărbătorii 

de Pesah. Se citesc în sinagogi „Cele Zece Porunci” și fiecare credincios este îndemnat să primească el însuși 



 
Torah, spunând ca strămoșii săi pe muntele Sinai: „Toate câte a grăit Domnul le vom face și le vom urma!” 

(Ieșirea 24,7) 

Creștinismul 

Profetul Isaia le anunța tuturor credincioșilor, cuvântând: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte 

fiu şi vor chema numele lui Emanuel. (Isaia 7:14). Profeția lui este scrisă în Biblie. Emanuel este un alt nume 

pentru Isus din Nazaret, locuitor din provincia romană Iudeea, în secolul I, însemnând „Dumnezeu cu noi”. 

Cel conceput miraculos de Sfântul Duh, în trupul fecioarei Maria, se naște conform evocărilor din evangheliile 

Noului Testament, la Betleem, Iudeea, în condiții modeste, ca orice copil de rând, și este adăpostit într-o iesle. 

Dar magii veniți din Orient pentru a-i întâmpina venirea pe lume prevestesc altceva, un destin excepțional 

pentru nou-născutul. 

Viața, dar mai ales activitatea profetică a lui Iisus sunt însoțite de numeroase miracole, pe măsura numelui din 

profeție, toate parcă menite pentru ca oamenii să creadă că Iisus (Domnul mântuiește) este Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu. Și Iisus a făcut, de față cu ucenicii săi, și alte minuni, multe care nu s-au scris în cartea aceasta. 

Iar acestea s-au scris ca să credeți că 

Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și, 

crezând, să aveți viață, întru numele 

Lui…, mărturisește Ioan, unul dintre 

apostolii lui Iisus (Ioan 20, 30-31 și 21, 

24). 

Cei care cred în el trăiesc 

neîncetat fericirea unui proiect împlinit 

la care omul participă de-acum alături de 

Dumnezeu pentru totdeauna. După 

crearea lumii, omul a nesocotit 

poruncile divine, le-a încălcat și a comis 

păcatul originar, fiind izgonit din Rai, 

într-o viață departe de Dumnezeu, 

creatorul său. În toată istoria omenirii, 

cel mare eveniment, cel al împăcării dintre om și Dumnezeu a fost pregătit treptat. Începe odată cu Legea dată 

lui Moise – legământul și promisiunea – Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus 

Hristos. (Ioan 17), este anunțat prin profeții de către proroci Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui 

David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ. 

(Ieremia 23:5) și desăvârșit prin viața, învățăturile, faptele, moartea și învierea lui Iisus Hristos care reprezintă 

împlinirea Cuvântului care este Dumnezeu și care s-a făcut trup (Ioan 1, 1-14; cf. Evreii 1, 1-4). Cuvântul era 

Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. (Ioan, 9) și Cuvântul S-a făcut trup şi S-

a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. (Ioan 

14). El aduce mântuirea prin răscumpărarea păcatului strămoșesc. 

Pe măsură ce se adresează omului, Dumnezeu îi dezvăluie rând pe rând tainele existenței, creației și 

ale mântuirii, dar și omul în căutare de răspunsuri ajunge să intre în dialog cu Dumnezeu, să-și dorească 

neîncetat prezența Lui: rațiunea sa singură nu poate pătrunde tainele, dar alegând calea credinței, spiritul său 

va rămâne viu și nu va înceta niciodată să le exploreze. Iar prin Noul Testament revelația că Dumnezeu este 

unul și adevărat se împlinește, iar afirmația lui Iisus indică și calea prin care se realizează: Cel ce nu iubește 

n-a cunoscut pe Dumnezeu căci Dumnezeu este iubire. 

 



 
Noul Testament  

Religia întemeiată pe învățătura, persoana și viața lui Iisus Hristos este făcută cunoscută de către 

discipolii Învățătorului lumii, în scrierile lor elaborate în vremea primelor generații de creștini, primul secol 

după Hristos. Cele 27 de scrieri alcătuiesc Noul Testament structurat astfel: 4 evanghelii, Faptele Apostolilor, 

13 scrisori ale lui Pavel, scrisoarea 

către evrei, 1 scrisoare a lui Iacob, 2 

scrisori ale lui Petru, 3 scrisori ale lui 

Ioan, 1 scrisoare a lui Iuda, 

Apocalipsul. 

Noul Testament alături de 

Vechiul Testament (Biblia evreiască 

citită în lumina revelatoare a vocației 

lui Hristos și după exemplul lui) 

compun Biblia creștină sau Sfânta 

Scriptură. Aceasta reunește cele două 

Testamente sau „legăminte” conform 

originii grecești a cuvântului. 

Specificul creștinismului ca 

religie monoteistă constă în abordarea 

creștină a misterului divin. Creștinii acceptă trei taine fundamentale: Treimea, Întruparea, Mântuirea. Cu alte 

cuvinte, cei care își mărturisesc credința în Hristos cred într-un singur Dumnezeu, dar pentru ei unitatea implică 

pluraritate, iar pluraritatea se regăsește în unitate, în relația dintre trei elemente, ca expresie esențială a iubirii: 

Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar Tatăl, Fiul și Sfântul Duh este Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu se 

întrupează, se face om, pentru a mântui oamenii, îi trezește la o viață nouă în armonie cu divinitatea, pentru ca 

omul să trăiască în toate dimensiunile ființei sale – spirituală, trupească, relațională. Cu alte cuvinte, Tatăl, 

Dumnezeu este mai presus de toate, Fiul este cu noi, Sfântul Duh este în noi (cf. Demonstrație a predicii 

apostolice 5). 

Biserica  

Creștinismul este una dintre cele trei religii monoteiste din prezent alături de iudaism și islam și 

numără cel mai mare număr de adepți. Peste două miliarde de creștini trăiesc astăzi în lume, grupați în mai 

multe biserici: catolică, ortodoxă, 

evanghelică. 

Sensul de bază al cuvântului 

Biserică este convocare, adunare, dar în 

accepțiunea Învățătorului, el semnifică 

simbolic poporul noului Legământ. Între 

membrii acestui popor nu mai există 

relații de rudenie, de rasă sau etnie ci 

relații de credință. Nu mai există nici 

evrei, nici păgâni, ci creștini, care devin 

prin credință ucenicii lui Hristos, pentru 

că după cum afirma apostolul Pavel, 

nimic „nu va putea să ne despartă de 

dragostea lui Dumnezeu, cea întru Iisus Hristos” (Romani 8,38-39). Altfel spus, în credința în Iisus Hristos 

aflăm dragostea de Dumnezeu iar în aceasta toți oamenii se întâlnesc și rămân solidari, nimic nu-i va putea 



 
despărți. Cum se explică totuși că, în istoria creștinismului, de-a lungul timpului, s-au instituit mai multe 

biserici? În anul 1054, lupta pentru supremație în lumea creștină, a condus la Marea Schismă generată de 

neînțelegeri privind probleme fundamentale ale credinței, de concepții diferite despre Biserică și de disensiuni 

în legătură cu disciplina clerului. S-au format bisericile catolică și ortodoxă, având o conducere distinctă, iar 

ulterior, în evul mediu, biserica catolică s-a confruntat cu încercările de reformă ale protestanților, acestea dând 

naștere unei diversități de abordări, care au condus în cele din urmă la formarea altor biserici: lutherană, 

reformată, anglicană, baptistă, penticostală, metodistă, comunitatea menoniților, Armata Salvării. Dialogul 

dintre diferitele biserici – ecumenismul – este efortul creștinilor de diferite 

confesiuni de a participa, începând din secolul XX, la acțiuni comune, de a 

comunica pentru a regăsi elementele comune.   

Sacramente 

Deși Biserica – exprimare comunitară a credinței – nu 

găsește întodeauna cele mai bune formule de dialog, părând a pune 

pentru totdeauna misiunea apostolilor de a întemeia o singură 

biserică, cea a creștinilor, sub semnul incertitudinii, viața 

creștinului trebuie să fie o replică, să oglindească de-a pururi 

modelul de viață, gesturile și cuvintele, practica lui Hristos, 

ca semne ale mântuirii. Biserica le-a numit sacramente, 

rituri care marchează etapele vieții creștine. Riturile includ 

elemente materiale din viața zilnică a omului ca ființă 

trupească: apa, pâinea, vinul, undelemnul. Sunt elemente 

folosite de însuși Hristos. Bisericile catolică, ortodoxă și 

cele vechi oritentale au în comun șapte sacramente pentru 

enoriașii lor, pe când protestanții recunosc doar două (botezul 

și împărtășania desemnate de Hristos în Biblie). Cele șapte 

sacramente sunt: botezul; confirmarea sau hristificarea; 

euharistia (pentru inițiere); penitența sau reconcilierea; 

miruirea bolnavilor (pentru vindecare); hirotonisirea; 

căsătoria (pentru binele comunității). 

Sărbători  

Celebrarea sacramentelor reprezintă baza cultului public oferit de creștini lui Dumnezeu, prin Hristos, 

întru Duhul Sfânt. Liturghia creștină este alcătuită din rugăciuni și ceremonii care au la origine liturghia 

evreiască, specific este însă că în centrul liturghiei creștine se află Hristos. Ziua Domnului, duminica (în care 

creștinii sărbătoresc învierea lui Hristos) ritmează săptămâna creștinului.  

Anul liturgic cuprinde mai multe sărbători. Cea mai mare sărbătoare creștină este Paștile, în care 

creștinii celebrează taina Învierii. Învierea este urmată de sărbătoarea de Rusalii, trimirea Duhului Sfânt. 

Sărbătoarea Paștilor este pregătită prin cele patruzeci de zile de Păresimi, perioadă în care se intensifică 

rugăciunile și postul, pentru a deschide drum îmbunării inimii și grijii față de semeni. Săptămâna Patimilor 

prefațează Paștile, evocând ultimele evenimente din viața lui Hristos: Floriile, intrarea solemnă în Ierusalim, 

Joia Mare, când a avut loc Cina cea de taină, Vinerea Mare amintind de Patimile și moartea lui Hristos, Sâmbăta 

Mare cu liniștea mormântului și Duminica Învierii. 

La Crăciun este sărbătorită nașterea lui Iisus, iar Boboteaza (6 ianuarie) este pentru creștinii 

occidentali momentul când Iisus s-a arătat magilor, reprezentanți ai națiunilor păgâne, având loc manifestarea 

fizică a lui Iisus către Neamuri. Ortodocșii celebrează botezul lui Iisus de către Ioan Botezătorul în apele râului 

Iordan, interpretată ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu (Arătarea Domnului). 



 

Islam 

În peisajul religiilor monoteiste se înscrie și islamul. Cu peste un milliard de adepți este una dintre 

marile religii ale lumii. Întemeietorul religiei, prin Voia lui Dumnezeu, este profetul Mahomed, mesagerul 

divin, deci alesul musulman (adept al păcii lui Dumnezeu). Coranul, cartea sacră a tuturor musulmanilor, 

cuprinde revelațiile făcute lui Mahomed de Dumnezeu, prin mijlocirea arhanghelului Gavril. Coranul este 

considerat a fi însuși Cuvântul lui Dumnezeu, iar mesajul său, universal pentru toți oamenii și valabil pentru 

toate timpurile. De aceea, islamul, ultima dintre religiile monoteiste, se consideră a fi continuarea firească a 

iudaismul și creștinismului, pe care le recunoaște și le respectă. 

Dacă mesajul lui Dumnezeu este unul călăuzitor pentru toți credincioșii de pretutindeni și 

dintotdeauna, trebuie totuși subliniat că islamul a luat naștere la Mecca în Arabia, la începutul secolului al VII-

lea, în condiții istorice specifice: o societate organizată în triburi, un popor nomad în care principala ocupație 

economică este păstoritul, iar legăturile de rudenie și filiația rămân sacre. Arabii evoluează treptat spre o etică 

războinică în relațiile sociale. Onoarea războinicului este mai presus decât viața sa, iar onoarea este reflectată 

de capacitatea sa de a-și apăra armele, femeile din familie, clan sau trib, și memoria strămoșilor. 

O parte a locuitorilor Arabiei se specializează și prosperă de pe urma schimburilor comerciale pe care 

le înlesnesc cu exteriorul țării, cu diferite regiuni și continente. Exemplul tribului Quraysh este unul dintre cele 

mai elocvente, în acest caz. Din acest trib bogat și influent se distinge clanul hașemiților, cu un prestigiu 

deosebit atât în interiorul cât și în exteriorul tribului, hașemiții fiind preoții tuturor arabilor. Din neamul 

hașemiților se va ridica și Mahomed, profetul lui Dumnezeu și învățătorul lumii islamice. 

Arabii nu obișnuiau să scrie, deși aveau o bogată literatură orală, prețuiau elocința (darul de a expune 

frumos și convingător), fiind sensibili la cuvinte. Ei nu se foloseau de formule matematice sofisticate, nu își 

notau aproape nimic, pentru că majoritatea lor nu știa să scrie, să citească, ori să socotească. Ei datau 



 
evenimentele în istorie, stabilind puncte de 

reper, astfel încât anii primeau numele 

evenimentelor majore care i-au marcat. De 

exemplu: anul foametei, anul unei anume 

catastrofe, anul unui anume război.  

În general cultura lor nu se baza pe 

cunoștințele dobândite prin studiu științific 

și filozofie, ci prin experiență nemijlocită, 

observare și cumpătare. Cunoștințele erau 

preluate, conform tradiției, pe cale orală, de 

la bătrânii înțelepți, șeicii, foarte prețuiți în 

comunitate. 

În perioada preislamică, în Arabia, se practica un cult dominant și existau mai multe religii care, deși 

minoritare, prezentau elemente interesante pentru climatul spiritual premergător islamului. 

Cultul dominant este asociaționismul, iar în Coran cuvântul utilizat în legătură cu acesta este shirk. În 

esență, credincioșii se consacră unui singur Dumnezeu, dar nu-l consideră pe acesta stăpânul absolut al 

Universului. Creatorul conduce în asociere cu alte divinități ce aveau o putere autonomă în raport cu el. Astfel 

că aproape fiecare trib avea propriul său zeu-asociat, un idol modelat din argilă, un chip sculptat în lemn sau 

piatră. Toți zeii-asociați erau venerați la un sanctuar comun al tuturor asociaționiștilor, la Kaaba, din Mecca. 

Kaaba era centrul cultural al arabilor, loc al unor mari pelerinaje, unde se reuneau pelerinii și unde erau depuse 

copii ale divinităților fiecărui trib. Pelerinii efectuau un ritual specific: se roteau în jurul Kaabei complet goi. 

Cronicarii relatează că erau peste trei sute șaizeci și cinci de idoli în jurul Kaabei. 

Alte religii sau credințe religioase care coexistau în Arabia simultan cu asociaționismul erau: 

iudaismul, practicat de grupuri de evrei refugiați, creștinismul îmbrățișat de unele triburi arabe nomade, dar și 

credința Hunafa’, înțelepți cultivați care credeau într-un singur Dumnezeu, cel revelat lui Avraam și care se 

abțin de la cultul dominant, fără controverse sau polemici. Nu alcătuiesc un clan sau un trib și nici nu se grupau 

în cercuri. Erau înțelepți independenți, care se bucurau de multă considerație. 

Pentru a reveni la originile islamului trebuie să evocăm un eveniment petrecut în anul Elefantului, și 

anume venirea pe lume a lui Mahomed, nume arab care se traduce prin preaslăvitul. Bunicul său Abd-al 

Muttalib era căpetenia clanului hașemit.  

După moartea prematură a părinților săi, Abdallah 

și Amina, copil fiind, a fost primit în familia unchiului său 

Abu Talib și educat în spiritul religios al clanului hașemit 

înzestrat cu vocația preoțească. Tânărul s-a remarcat 

printr-o onestitate exemplară și corectitudine, câștigând 

aprecierea qurayshiților din tribul său. Calitățile sale 

morale i-au atras atenția Khadijei, o negustoreasă înstărită. 

Femeia i-a încredințat tânărului administrarea afacerilor 

sale, pe care Mohamed le-a sporit. În semn de prețuire, 

femeia l-a cerut în căsătorie. Cererea a fost consimțită de 

Mohamed și Khadija va deveni soția sa, dar și sprijinul său 

lăuntric. Bărbatul a respectat-o profund și nu a avut alte 

soții în afară de ea, până la moartea ei. 

După vârsta de treizeci de ani, Mohamed a început să practice meditația, iar la patruzeci de ani, în timp 

ce medita în peștera Hira, a primit o vizită ciudată. Această apariție îi poruncește: Iqra’ citește, deși el nu știa 



 
să citească, și într-adevăr a reușit să citească un mesaj despre Dumnezeu. Această primă Revelație va fi urmată 

la scurt timp de intervenția unui glas care i-a spus Eu sunt arhanghelul Gavril și tu ești Mesagerul Domnului. 

Revelațiile nu mai contenesc, iar Mohamed va trebui să îndeplinească voia Domnului. Zorii islamului începeau 

să apară. Prin noul mesaj, Dumnezeu i-a vizat mai întâi pe cei din familia lui Mahomed, apoi mesajul trebuia 

făcut cunoscut tuturor oamenilor. În familia lui Mahomed, mesajul lui Dumnezeu nu a găsit însă niciun ecou, 

cu atât mai puțin în tribul qurayshiților, care s-a simțit amenințat: mesajul îndeamna la distrugerea idolilor, 

egalitate și fraternitate între toate ființele omenești, revendica demnitate și respect pentru femei, deci atenta la 

credințele strămoșești. 

Chiar dacă majoritatea qurayshiților din tribul său a fost ostilă profetului, el și-a continut misiunea, iar 

prediciile i-au fost ascultate de arabii din alte triburi, de cei mai săraci, de robi și de tineri. Mahomed le-a adus 

acestora din urmă alinare, dar fără voia lui, le-a făcut viața și mai grea. Adepții săi erau excluși de la Kaaba, 

nu se puteau ruga decât în case private, erau urmăriți și persecutați, dar și pedepsiți pentru credința lor. Profetul 

a reușit totuși timp de zece ani, în ciuda ostilității vădite a celui mai puternic trib, să formeze în cetatea-stat, 

Mecca, o comunitate sudată de musulmani. Misiunea sa i-a pus în pericol chiar viața, iar qurayshiții erau la un 

pas să comită un sacrilegiu și o crimă pentru a-și apăra religia tradițională. Profetul s-a stabilit în cetatea 

Yathrib, prima cetate pe care o va reorganiza după model musulman și care va deveni cetatea Medina. Între 

cele două cetăți Mecca și Medina s-au dat numeroase lupte, dar priceperea și înțelepciunea lui Mahomed s-au 

dovedit superioare. Mecca a fost recucerită în cele din urmă de Mahomed fără vărsare de sânge, vechii săi 

dușmani au fost iertați. Profetul a devenit cel mai popular om din Arabia, realizând și un climat de toleranță 

pentru coabitarea pașnică dintre religii (creștinism, iudaism). La moartea sa, în anul 632 după hegina, profetul 

lăsa comunității ca moștenire o nouă religie, islamul, iar ca îndatorire, respectarea învățăturilor din Coran. 

 



 
Doctrina și legea 

În islam doctrina sau adevărul credinței este cea care imprimă legii sau practicii religioase autenticitate, 

și ispiră comportamentul credinciosului. Credința profundă și comportamentul acceptat atrag după sine 

mulțumirea lui Dumnezeu.  

Credința  

Este un termen generic care reunește 

elemente precum sentimentul religios și șase 

credințe (Dumnezeu, Îngerii, Cărțile, 

Profeții, Ultima zi, Hotărârea lui 

Dumnezeu). 

Legea  

Shari’a, legea în islam, 

reglementeză relația omului cu Dumnezeu 

(dreptul lui Dumnezeu), dar și cu semenii săi 

(dreptul omului). Între cultul religios și 

organizarea socială nu există însă granițe, 

ambele având ca bază același principiu. 

Sursa esențială a dreptului lui Dumnezeu – cultul lui Dumnezeu – este textul – Coranul. Dreptul lui 

Dumnezeu este susținut de cei cinci stâlpi ai islamului: mărturia de credință (primul stâlp), rugăciunea – salat 

(cel de-al doilea stâlp), milostenia – zakat (cel de-al treilea stâlp), postul (sawn), pelerinajul – hajj (cel de-al 

cincilea stâlp). 

Al mu’amalat, dreptul omului, este modul în care omul își tratează semenul, omul. Sursele dreptului 

omului sunt Coranul (reperul sigur, fiind mesaj al lui Dumnezeu), precum și alte surse umane și naturale 

credibile, sunna, tradiția sau regula ce trebuie respectată, ‘ljma, consensul sau acordul unanim și total al tuturor 

musulmanilor, ‘ljtihad, 

efortul intelectului uman. 

Teologia musulmană a 

evoluat către două moduri 

de abordare a legislației. 

Un curent de gândire 

aprobă meditația pură, 

recunoscând inteligenței 

umane capacitatea de a 

înțelege textele și a găsi 

rațiunea pozitivă și cauza 

ascunsă în spatele fiecărei 

porunci, iar alt curent de 

gândire acceptă doar 

respectarea strictă a 

tradiției, inspirația din 

tradiție și din viața 

Profetului și a adepților 

săi, pentru a înțelege textele, în această viziune  rațiunea umană fiind incapabilă de discernământ.  



 

Hinduismul 

Este una dintre cele mai 

vechi religii din lume, cu o practică 

estimată la patru mii de ani. S-a 

născut în India, s-a dezvoltat și s-a 

transformat continuu, adaptându-se 

diferitelor împrejurări istorice, 

formele sale străvechi, neputând fi 

delimitate clar de formele sale mai 

recente. Astăzi peste un miliard de 

indieni sunt hinduși, iar lor li se 

adaugă adepții hinduismului din țări 

de cultură indiană sau influențate de 

această cultură: Sri Lanka (Ceylon), 

Indonezia (insula Bali), Malaezia 

(Singapore), insulele Fiji, insula 

Mauritius, insula Réunion, 

Madagascar, Africa de Sud, insulele 

din Caraibe (Trinidad și Tobago), 

Surinam (America de Sud), Franța 

(în rândul cetățenilor francezi 

originari din India și Sri Lanka – 

grupul etnic tamil). 

Hinduismul nu are nevoie 

de temple (deși în India există mari 

temple hinduse) ca să fie oficiat și 

nici de un întemeietor uman. 

Hindușii cred că religia lor a existat 

și va exista întotdeauna pentru că ea 

este Sanatana Dharma, „Ordinea 

guvernantă și eternă a lucrurilor”. 

Prin credința lor hindușii nu fac 

altceva decât să se înscrie în această 

ordine, într-un mod firesc, 

hinduismul oferindu-le atât conectarea la ceea ce este fundamental cât și la ceea ce este normă și regulă. 

Hinduismul este la bază o religie politeistă, în care există credința că Universul este guvernat de mai multe 

divinități. Totuși, aprofundând credințele lor, hindușii admit că mai presus de ei și de toate zeitățile există un 

Zeu suprem – Stăpânul ființelor vii (Prajapati) sau Brahma. Ei vor acorda prioritate anumitor zei: Brahma 

(Creatorul), Vișnu (Atotpătrunzătorul) și Shiva (Binevoitorul). Astfel lumea este sacralizată și populată de 

divinități.  

Sistemul castelor 

Din timpuri străvechi și până astăzi societatea indiană este marcată de sistemul castelor.  

Apartenența la o castă – o grupare socială formată din mai multe familii (jati) care au între ele ceva în 

comun (aceeași origine, meserie sau orice altceva) nu se poate schimba de-a lungul vieții: o persoană se naște 

Vișnu 



 
din părinți, membri ai unei caste, se căsătorește numai în interiorul grupului și refuză să se compromită prin 

alianțe în exterior. Societatea indiană este compusă din grupuri închise – caste – care ocupă poziții speciale în 

sistemul social, între care trei caste sunt în fruntea ierarhiei, îndeplinind mari funcții în societate: brahmanii, 

kshatriya și vaisya. Pentru caste se mai poate folosi și cuvântul varna (culoare). 

Brahmanii erau deținătorii cuvântului sacru, ei cunoșteau formulele ce trebuie rostite la ceremoniile 

religioase, în locurile de cult, organizau viața religioasă, dar se interesau de toate domeniile cunoașterii: 

interpretau Scripturile sacre, alcătuiau tratate de medicină, arhitectură, astronomie, poezie, muzică, dans și 

teatru, erau sfătuitori ai regilor în probleme de astrologie și psihologie, indicau familiilor perioadele potrivite 

pentru căsătorii, inițieri, funeralii etc. Astăzi reprezentanții acestor caste pot fi: profesori universitari, 

învățători, ziariști, agenți de voiaj, editori și oameni politici. Pot fi identificați ușor pentru că numele lor conține 

shastri (învățat), acarya (maestru), jyoti (lumină). 

Kshatriya au fost meniți să fie războinici, asigurând ordinea în țară și conducerea ei. Din casta 

kshatriya făceau parte regii (radjahii, maharadjahii), conducătorii militari. Astăzi rolul în conducerea unei 

regiuni poate fi atribuit și celor din caste inferioare, dacă puterea lor politică este considerată analoagă cu cea 

a unui rege. 

Vaisya, cei care au darul să facă să rodească bunurile acestei lumi, compun a treia clasă socială: 

negustorii, agricultorii și crescătorii de vite. Mahatma Gandhi (1869-1948), părintele independenței Indiei, 

făcea parte din această castă, familia sa lansându-se în politică, după ce s-a pus în serviciul guvernatorului 

local. 

 

 



 
Celor trei clase superioare li se adaugă a patra castă: 

Sudra care, ereditar, îi slujește pe cei din primele trei clase. Casta sudra reunește muncitorii, pe 

subalternii. 

Ideologia care stă la baza împărțirii în caste este opoziția pur / impur. De aici decurg anumite reguli 

care respectate strict de membrii unei anume caste, deși nu exclusiv (de exemplu brahmanii trebuie să fie 

vegetarieni, dar și cei din alte caste pot avea opțional un regim alimentar vegetarian). 

În afara sistemului social sunt paria, cei care pot face orice, nu au obligația să urmeze anumite reguli, 

pentru că oricum sunt în afara sistemului. 

Oricine face o meserie prin care intră în contact cu materii impure: prelucrarea pieilor de animale, 

adunarea de excremente, îngroparea cadavrelor, considerate impure, este un paria atât el, cât și familia sa. Paria 

sunt respinși de societate, în unele cazuri nu pot nici măcar să traverseze liberi centrul propriului sat. 

Nerespectarea regulilor impuse în castă atrage excomunicarea: Gandhi a fost excomunicat pentru că 

în drum spre Anglia a nesocotit interdicția de a traversa marea. Poetul bengali Rabindranath Tagore, distins cu 

premiul Nobel pentru literatură, din casta brahmanilor, a intrat în timpul vieții sale în contact cu mediul 

musulman, fără ca apoi să facă ritualurile de purificare cuvenite. În consecință, nu i-a mai fost recunoscută 

apartenența la o familie pură. 

În acest sistem, logica este de susținere reciprocă, de interdependență, fără amestec. Sistemul castelor 

a supraviețuit și chiar s-a adaptat foarte bine la viața modernă a indienilor, o dovadă fiind democrația 

parlamentară. Demnitatea și viața indienilor din cele mai defavorizate pături sociale rămâne însă tema unor 

proiecte individuale, care chiar dacă sunt salutate în societate, ele nu reprezintă soluții viabile și nu pot schimba 

mecanismul social străvechi. Ordinea socială bazată pe familie rămâne sacră. În textele sacre vechi, casta 

începe de sus: brahmanii ies din gura lui Brahma, zeul creator, kshatriya (războinicii) din pieptul său, vaisya 

din brațele sale, iar slujitorii (sudra) din picioare. 

Shiva 



 

 

Etapele de viață și samskara 

Odată ce expresia Sanatana Dharma „Ordinea eternă și permanentă a lucrurilor” servește pentru 

definirea hinduismului, hindușii admit că o ordine a lucrurilor se impune fiecărui hindus datorită apartenenței 

sale la o castă (varna) și „stării sale de viață” (ashrama). 

Starea de viață a omului este determinată de faptele sale dintr-o viață anterioară care i-au predestinat 

karma. În funcție de castă și de starea de viață se impun fiecăruia anumite îndatoriri. Iar exemplul cel mai bun 

în hindusim este oferit de casta brahmanilor, cel mai bine plasată spiritual și social. Conformându-se 

îndatoririlor, un hindus brahman trebuie să urmeze în viață trei etape: etapa formării, de inițiere, de introducere 

în lumea adulților, are loc la 10-12 ani. În trecut tânărul brahman era învățat de un Maestru despre Scripturile 

sanscrite – Veda și științele anexe Vedei. Urmează prima etapă de viață, cea de „maestru de casă”, cap de 

familie, ce are îndatorirea să știe care sunt actele religioase și profane și să le săvârșească pentru familie. În a 

doua etapă are îndatorirea să își crească copiii, iar în a treia, după ce copiii au devenit adulți și nu mai e nevoie 

să se îngrijească de ei, se poate detașa prin retragerea din lume, în pădure sau plecând pe drumuri. Reformele 

lui Shankara, un mare filozof indian din secolul VII, le permite tinerilor hinduși să intre într-un ordin religios, 

chiar după prima etapă de viață, dacă hotărăsc să renunțe la lume. Fenomenul renunțării la toate a existat din 

totdeauna în India.  

Etapelor de viață le corespund ritualuri specifice, samskara. Fiecare ritual are o semnificație sacră, dar 

și o importanță morală și socială, dezvăluindu-i fiecărui hindus ce este și ce are de făcut în viață. 



 
Ritualul nașterii are loc la câteva zile după venirea pe lume a copilului. Tatăl alege și impune numele 

copilului, apoi oficiază ritualul: în timp ce rostește un imn adecvat, udă din plin corpul copilului cu apă, care 

este vărsată în jet continuu. 

Pentru băieți cel mai important rit este cel al inițierii (în sanscrită: upanayana). Băiatul din primele 

trei caste este inițiat de tată sau un brahman în practica jertfei casnice și în practica rugăciunii zilnice către 

Soare. Băiatul trece la un alt statut social, este ales membru cu drepturi depline al societății hinduse. 

Etapa de viață de „maestru de casă”, stăpân al casei, cap de familie este oficializată prin ritualul 

căsătoriei. Ceremonia căsătoriei se face în familie, nu în temple, de către un brahman care rostește rugăciuni, 

veghează asupra desfășurării ceremoniei, amintindu-le mirilor îndatoririle pe care le au. Ceremonia se încheie 

cu o petrecere. 

Ultimul dintre ritualuri este dedicat funeraliilor. Oficiat cel mai frecvent în apropierea unui râu sau 

fluviu, dar niciodată în temple sau locuri sfinte, deoarece contactul cu cadavrele produce impuritate, ritualul 

se încheie prin incinerarea membrului decedat al familiei. Fiul cel mai mare sau, în lipsa lui, altcineva din 

familie oficiază ceremonia. Cadavrul înfășurat într-un giulgiu alb este așezat pe un rug, care va fi aprins în 

timpul ceremoniei. 

Pentru hinduși nu există nicio obligație de frecventare a templelor decât în cazul unui motiv special, 

cum ar fi devoțiunea față de un zeu, un jurământ sau tradiții de familie. În casă, în familie, se află un mic 

sactuar casnic unde sunt venerate divinitățile familiale. Totuși nu încăperea în care se află acest sanctuar este 

considerată cel mai sacru loc al casei, ci bucătăria, unde este pregătită hrana, ce trebuie să fie pură. Alt loc 

important al casei este baia. Dimineața, spălarea rituală a corpului este însoțită pentru brahmanul pios de 

cântece și rugăciuni. 

Practica religioasă poate fi astfel săvârșită acasă, dar nu oricum, ci conform tradiției transmisă din 

generație în generație, practica adecvată fiind cea care se face dintotdeauna, fiind imemorială. Pentru că a fi 

hindus nu este o chestiune de convingere sau de credință, ci o chestiune de apartenență. Cu toate acestea fiecare 

poate aprofunda și experimenta de-a lungul vieții diferite căi spirituale, pentru că hinduismul este într-adevăr 

o religie „deschisă”. 



 

Budismul 

Luând în considerare numărul de adepți, în jur de jumătate de miliard, budismul este una dintre religiile 

importante din lume. Este răspândită azi în Asia centrală și în Asia de Sud-Est. A fost însă fondat în India, în 

secolul al VI-lea î.Hr., de Siddartha Gautama, un prinț din clanul Shakya, despre care se credea că a trăit între 

anii 560 și 480 î.Hr. Multe dintre informațiile despre existența sa istorică nu au putut fi validate, dar cu toate 

acestea au putut fi reconstituite marile etape ale biografiei sale.  

În copilărie se pare că a manifestat calități excepționale.  

Tinerețea nu i-a fost foarte diferită de a oricărui tânăr nobil din vremea sa: bunăstare, studii, căsătorie. 

Amintind, de opțiunea retragerii din lume a bărbaților, menționată în secțiunea dedicată hinduismului, după 

primele două etape ale vieții, Siddartha a simțit nevoia să lase în urmă viața socială pe care o ducea și să aleagă 

sihăstria, să caute căi de rezolvare la probleme pentru care oamenii nu aveau un răspuns satisfăcător.  

În speranța eliberării de suferințele care apasă oamenii: bătrânețea, boala sau moartea, întrevede, după 

îndelungi căutări, o „cale de mijloc”, care îl face să înțeleagă lucrurile așa cum sunt: iluzorii, trecătoare, 

aducătoare de suferință. Descoperă în sfârșit o metodă ce poate elibera definitiv ființa de suferință. Momentul 

descoperirii sau Deșteptarea i-a atras titulatura de Buddha – Cel Deșteptat. În legătură cu el se mai folosește și 

titulatura de Shakyamuni, Înțeleptul clanului Shakya.  

Buddha amână să asceadă imediat la o eliberare personală și alege să-și răspândească învățătura timp 

de patruzeci de ani, călătorind pe valea râului Gange. Doctrina sa atrage în jurul lui adepți din rândul oamenilor 

obișnuiți, dar și ascenți care îi devin discipoli, apoi călugări. El își expune doctrina ajutat de exemple din viața 

de zi cu zi. Buddha enunță „Cele patru adevăruri” care reprezintă fundamentul doctrinei sale: primul adevăr 

– suferința fizică, morală și starea condiționată, ca expresie a legii naturale a cauzelor și efectelor –, al doilea 

adevăr, cauza suferinței – setea, dorința, atașamentul –, al treilea adevăr, eliberarea, Nirvana – dispariția 

„sinelui” permanent, dispariția dorințelor, al patrulea adevăr, calea – conduita etică: dragostea și 

compasiunea față de ființe, cuvânt, faptă și mijloace de existență drepte, implicând abținerea de la minciună, 

Buddha 



 
de la cuvinte sau fapte urâte, de la pălăvrăgeală sau acțiuni inutile, de la câștigarea existenței printr-o activitate 

dăunătoare celuilalt. Disciplina mentală este și ea foarte importantă pentru că pregătește terenul pentru 

înțelegerea dreaptă. Aceasta constă în voința energică de a cultiva stările mentale sănătoase care întrețin atenția 

dreaptă către adevăratele realități ale existenței și antrenarea spiritului. Înțelegerea dreaptă înseamnă 

înțelegerea adevăratei naturi a lucrurilor, conform celor patru adevăruri. Putem numi înțelegerea dreaptă și 

credință pură, dar numai în sensul de viziune clară asupra lucrurilor, nicidecum de dogmă sau de speculații 

intelectuale sterile. Înțelegerea este ceea ce am constatat prin noi înșine. 

Calea poate fi urmată de toți, dar numai viața monastică era socotită cu adevărat compatibilă cu 

disciplina impusă de căutarea Nirvanei, iar călugărul este considerat idealul de conduită al budismului. Linia 

de conduită este propusă nu impusă și drumul este lung și solitar: „Omul este propriul său refugiu”. 

Deși budismul s-a născut în India, în prezent adepții din India ai budismului reprezintă doar 0.70% din 

populație. În schimb regăsim budism în Sri Lanka, Tibet, China, Thailanda, Japonia, Mongolia, dar și în 

Europa. 
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