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FAMILIA CREªTINÃ ªI CÃSÃTORIA

PS Petru Gherghel,
episcop de Iaºi

Familia este una dintre cele mai mari valori care a fost încredinþatã
oamenilor de cãtre Dumnezeu, chiar de la începutul creaþiei, când a fost creat
omul bãrbat ºi femeie. Citim în cartea Genezei: „Dumnezeu l-a fãcut pe om
dupã chipul sãu, l-a fãcut dupã chipul lui Dumnezeu: bãrbat ºi femeie i-a fãcut.
Dumnezeu i-a binecuvântat ºi le-a zis: creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi pãmântul
ºi supuneþi-l” (Gen 1,27). Un adevãr fundamental, o instituþie divinã asupra
cãreia se îndreaptã ºi atenþia lui Isus, atunci când spune: „Nu aþi citit cum
Creatorul i-a creat dintru început bãrbat ºi femeie ºi a zis: pentru aceea omul
va pãrãsi tatã ºi mamã ºi se va alipi de femeia sa, iar amândoi vor deveni un
singur trup. Aºa cã nu mai sunt doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce
Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã” (Mt 19,4-6). Decizia lui Dumnezeu
Tatãl rãmâne în faþa lui Isus un lucru sacru de care nimeni nu are voie sã se
atingã cu gândul de a-l distruge.

Familia este sfinþitã de cãtre Isus, care se naºte ºi creºte într-o atmosferã de
familie la Nazaret. Împlinind voinþa Pãrintelui ceresc ºi punând în practicã
învãþãtura lui Cristos transmisã de apostoli, Biserica a vãzut mereu în
sacramentul Cãsãtoriei o valoare umanã fundamentalã, o instituþie umanã de
bazã înscrisã în planul veºnic al lui Dumnezeu. În legãturã cu acest aspect, iatã
ce spune Catehismul Bisericii Catolice: 

Cãsãtoria, comunitate intimã de viaþã ºi de iubire conjugalã, a fost întemeiatã de
Creator ºi înzestratã de el cu legi proprii. Dumnezeu însuºi este autorul cãsãtoriei
(GS 41). Vocaþia la cãsãtorie este înscrisã în însãºi natura bãrbatului ºi a femeii,
aºa cum a ieºit din mâna Creatorului. Cãsãtoria nu este o instituþie pur omeneascã,
în ciuda numeroaselor variaþii pe care le-a putut suferi în cursul veacurilor în
diferite culturi, structuri sociale ºi atitudini spirituale” (CBC, 1603). 

Aºadar, cãsãtoria intrã în orânduirea divinã ca o piatrã de cãpãtâi a creaþiei,
ca un climat fericit al iubirii, ca un leagãn al vieþii ºi ca o ºcoalã a armoniei ºi
a societãþii fericite.

Deoarece exprimã cel mai bine sensul ºi rolul familiei, cãsãtoria este cadrul
natural în ordinea creaþiei prin care întreaga familie umanã creºte ºi se
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desãvârºeºte, fãcând ca iubirea pe care Dumnezeu a sãdit-o în inima omului sã
fie rodnicã ºi motiv de adevãratã fericire.

Legislaþia civilã vede în familie celula societãþii, de aceea, ca sã-ºi pãstreze
locul ºi rolul firesc în construcþia societãþii, ea trebuie ocrotitã ºi ajutatã de
cãtre toþi factorii de decizie publicã.

În aceastã ordine a lucrurilor se înscrie ºi Biserica, care a înþeles mereu cã
trebuie sã ia apãrarea familiei întemeiatã pe cãsãtorie.

Dar astãzi familiile creºtine trãiesc într-un context dominat de o mentalitate
individualistã ºi secularizantã, care minimalizeazã rolul primordial al familiei
ºi îl subordoneazã intereselor efemere ºi materialiste ale omului ºi societãþii.
Mulþi comparã ºi trateazã astãzi cãsãtoria ca un simplu contract între douã
persoane – care este supus legislaþiei total liberale. Divorþurile ºi separãrile nu
mai reprezintã decât o simplã formalitate la îndemâna oricui ºi fãrã mari
eforturi ºi cheltuieli; avortul ºi toate mijloacele anticoncepþionale nu sunt doar
eliberate de orice control, ci uneori chiar impuse de cãtre parlamente ºi
constituþii; dezechilibrul economic ºi financiar care macinã ºi distruge
coeziunea ºi unitatea, precum ºi climatul familial pentru separãrile determinate
de lipsuri ºi condiþii mizere de trai; mass-media care trateazã cu atâta uºurinþã
problemele contrare educaþiei, scandaloase ºi mizerabile, ca violenþa,
pornografia, drogurile ºi spectacolele de prost gust, toate acestea ne obligã sã
tragem un semnal de alarmã ºi sã ne întrebãm: ce-i de fãcut?

Nu putem rãmâne pasivi în faþa atâtor încercãri ce se abat asupra familiei
noastre tradiþionale, adevãratul tezaur pentru Biserica noastrã, pentru vocaþiile
ºi pentru poporul nostru. Nu trebuie sã lãsãm sã fie atacatã aceastã instituþie
divinã atât de scumpã pentru Creator ºi atât de importantã pentru Bisericã. Ne
îngrijoreazã veºtile din toate pãrþile ºi suferinþele ce se abat peste familie ºi
cãsãtorie: fragilitatea cuplurilor care emigreazã în þãrile occidentale, separarea
temporarã sau mai îndelungatã a soþilor în cãutare de lucru, practica rãspânditã
a avortului, controlul naºterilor prin metode ce ºtirbesc demnitatea persoanei
umane etc.

În scrisoarea apostolicã Novo millennio ineunte, Sfântul Pãrinte ne îndeamnã
sã facem în aºa fel încât, „printr-o educaþie evanghelicã tot mai completã,
familiile creºtine sã ofere un exemplu convingãtor despre posibilitatea unei
cãsãtorii trãite în mod deplin, conform planului lui Dumnezeu ºi adevãratelor
exigenþe ale persoanei umane – cea a soþilor, ºi, mai ales, cea mai fragilã, a
fiilor. Familiile trebuie sã fie tot mai conºtiente de atenþia datoratã fiilor ºi sã
se facã subiecþi activi ai unei eficiente prezenþe ecleziale ºi sociale în apãrarea
drepturilor lor” (NMI, 47).
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Pe linia acestui îndemn al papei Ioan Paul al II-lea, am cerut comisiei care
pregãteºte ºi coordoneazã desfãºurarea Sinodului diecezan sã acorde o atenþie
deosebitã familiei ºi cãsãtoriei, pentru ca toþi credincioºii ºi pãstorii sufleteºti
din Dieceza de Iaºi sã ajungã sã conºtientizeze pericolele ce se abat asupra
familiei ºi, dupã o reflecþie binecuvântatã, sã ia hotãrârile cerute de fiecare caz
în parte.

În aceeaºi ordine de idei se înscrie ºi numãrul de faþã al revistei Dialog
teologic, care oferã spre meditaþie gândurile lui Dumnezeu despre familie, pe
care le gãsim oglindite în Sfânta Scripturã (conferinþa regretatului pãrinte
Anton Budãu), valoarea unitãþii ºi indisolubilitãþii cãsãtoriei, reflectatã în
legislaþia civilã ºi canonicã bizantinã dintre secolele VI-X (pr. prof. dr. Mihai
Patraºcu), câteva chestiuni legate de demnitatea relaþiilor sexuale din cadrul
familiei prezentate de Robert Lazu (tatã tânãr cu patru copii), unele elemente
din magisteriul papei Paul al VI-lea despre familie (pr. prof. dr. Alois Biºoc)
ºi o antologie de texte din învãþãtura bogatã a papei Ioan Paul al II-lea despre
familia creºtinã, precedatã de o introducere în acest domeniu magisterial,
deopotrivã vast ºi important, fãcutã de pr. prof. dr. Wilhelm Dancã.

În concluzie, mã adresez tuturor ºi fiecãrui credincios în parte din Dieceza
de Iaºi, de asemenea, tuturor ºi fiecãrei persoane consacrate, tuturor ºi fiecãrui
preot din dieceza noastrã ºi îi îndemn sã sprijine familia nu numai din punct de
vedere spiritual, ci ºi material. Motivele acestei lucrãri cu adevãrat sfinte le
preiau din documentul Familiaris consortio, un îndemn apostolic post-sinodal
al papei Ioan Paul al II-lea din 1981 despre pastoraþia familiei creºtine.

1. Familia este o „capodoperã a lui Dumnezeu”, denumitã în termeni mai
noi „arhitectura lui Dumnezeu”. El este cel ce a conceput-o ºi care i-a stabilit
frumuseþea, valoarea ºi legile ce o conduc. Omul poate sã contribuie, ºi e
chemat sã o facã mereu, la înfrumuseþarea acestei capodopere, încercând sã o
ocroteascã, sã o cureþe mereu de praful ºi mizeria ce se poate aºeza peste ea de-
a lungul veacurilor, învrednicindu-se astfel sã fie considerat ºi el colaborator
ºi co-arhitect la aceastã operã divinã.

2. Familia, dupã planul veºnic al lui Dumnezeu, este o „comunitate de
persoane” care contribuie la desãvârºirea iubirii conjugale ºi la transmiterea
vieþii. Pãrinþii sunt angajaþi astfel la slujirea vieþii dând naºtere la copii, astfel
încât ei realizeazã acea fericitã combinaþie ºi conlucrare între iubirea ºi binele
propriu cu misiunea procreatoare care asigurã continuitatea vieþii.

3. Familia este constituitã ºi gânditã de Creator ca o „celulã” fundamentalã
a societãþii. Prin faptul cã ea asigurã ºi slujeºte viaþa, cã îi formeazã pe cetãþenii
de mai târziu, cã le comunicã mereu copiilor valorile umane care sunt capitale
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pentru o naþiune, cã îi introduce pe copii în societate, familia joacã un rol
esenþial în lume ºi este astfel patrimoniul comun al omenirii, fiind, aºa cum o
numeºte Conciliul al II-lea din Vatican, „prima ºi celula vitalã” a societãþii
(Familiaris consortio, 9).

4. Familia, dupã afirmaþia Conciliul al II-lea din Vatican ºi a Sfântului
Pãrinte în Familiaris consortio la numãrul 49, este pe drept consideratã ºi
numitã o „Bisericã în miniaturã – Ecclesia domestica”, unde se proclamã încã
din primele zile evanghelia, se mãreºte necontenit credinþa, se îmbogãþeºte ºi
se desãvârºeºte cateheza prin trãirea în comun a adevãrurilor de credinþã, prin
exemplul pãrinþilor ºi al fraþilor mai mari ºi prin rugãciunea comunã.

5. Familia este o comoarã de mare preþ care, odatã descoperitã, trebuie oferit
totul pentru a o deþine, pentru a o ocroti ºi, în felul acesta, pentru a fi fericiþi.

În fine, pentru a trãi toate aceste valori, îndrept spre fiecare preot, suflet
consacrat, tânãr ºi tânãrã, dar mai ales spre fiecare familie, un îndemn pãrintesc
ºi o chemare sfântã: ceea ce Dumnezeu a creat ºi a realizat, omul sã nu uite
niciodatã! Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã!

Sã rãmânã Dumnezeu cu iubirea sa în fiecare familie ºi în fiecare casã, sã
rãmânã printre ºi în noi climatul fericit din sânul Sfintei Treimi, pentru ca
familia creºtinã din Biserica noastrã sã fie un adevãrat climat de iubire ºi de
pace, leagãn al vieþii ºi oazã de fericire.

Implorãm ocrotirea Familiei din Nazaret, a Mariei ºi a sfântului Iosif, pentru
ca, prin harul ºi lucrarea Duhului Sfânt, toate familiile creºtine din lume ºi din
Dieceza de Iaºi sã fie binecuvântate lãcaºuri de fericire.


