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1. De ce o imagine biblicã?

Într-o problemã atât de complexã cum este familia, consultarea Bibliei nu
este o soluþie anacronicã sau anormalã, ci, din contrã, este un gest firesc. Aºa
cum specialistul, pentru a cunoaºte un aparat, consultã planul tehnic al
producãtorului, aºa un creºtin, pentru a înþelege istoria ºi familia, consultã
planul lui Dumnezeu: ºi acesta se aflã în Sfânta Scripturã. Iatã de ce e actualã
imaginea biblicã a familiei.

Nu o datã am auzit sunându-ne în urechi o bandã semnatã de o ideologie,
sperãm apusã, cã familia este o instituþie potrivitã timpurilor antice, contrarã
demnitãþii omului.

La ipotezele lui Engels cã familia ar fi evoluat dintr-o promiscuitate sexualã,
apoi din cãsãtorii de grup de tip matriarhal, pentru a ajunge în sfârºit la familia
patriarhalã, în care femeia devine sclava bãrbatului, studiul sistematic aratã cã,
de la început, familia israelitã, cea descrisã în Biblie, este de tip patriarhal,
dovadã cuvântul folosit pentru a desemna termenul de familie „bet-ab”. La fel
expresia „a-ºi construi o casã” pentru a spune „a crea o familie”.

2. Familia creatã de Dumnezeu

În primul capitol din Genezã citim: „ ªi l-a fãcut Dumnezeu pe om dupã27

chipul sãu; dupã chipul lui Dumnezeu l-a fãcut: a fãcut bãrbat ºi femeie. ªi28

Dumnezeu i-a binecuvântat...”
Nucleul fundamental apare deci ca un „chip ºi o asemãnare cu Dumnezeu”.

ªi trebuie notat cã asemãnarea cu Dumnezeu se referã la aceastã uniune dintre
bãrbat ºi femeie pe care textul sfânt o numeºte adam. Ca bãrbat ºi femeie, omul
este, deci, într-o legãturã specialã cu Creatorul: chipul e ca un fel de copie de
autor, iar asemãnarea introduce o limitare: e o copie, ºi nu originalul; ºi la
original omul nu va putea ajunge.

 Textul acestei conferinþe a fost rostit de pãrintele profesor Anton Budãu în 10 iulie 19941

în faþa studenþilor de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi.
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Aceasta este, deci, demnitatea cuplului ºi textul sfânt vrea sã ne transmitã
tocmai intenþia dumnezeiascã cu privire la familie.

În capitolul al II-lea al Genezei, v. 18, omul adam este prezentat ca un bãrbat
izolat, cu conºtiinþa totuºi cã nu e bine sã fie singur. Dumnezeu creeazã
animalele pentru a-l sluji pe om. Pedagogia lui Dumnezeu vrea sã-i
demonstreze omului cã animalul nu poate intra în comuniune cu omul. ªi
atunci Dumnezeu creeazã femeia. O face într-un mod diferit de cum crease
animalele. Rezultatul este o surprizã pentru om, care exclamã: „ Iatã, acesta-i23

os din oasele mele ºi carne din carnea mea”. Capitolul se încheie cu aceste
cuvinte: „ De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va uni cu24

femeia sa ºi vor fi amândoi un singur trup”.
Ne sunt prezentate în aceste versete din capitolul al II-lea unele elemente

fundamentale ale familiei în tradiþia ebraicã ºi cea creºtinã:
– noul cuplu va pãrãsi nucleul familial original pentru a constitui un nou

nucleu familial autonom;
– nucleul familial se bazeazã pe relaþia conjugalã: „vor fi amândoi un singur

trup”.
Este clar, deci, cã pentru Biblie, nucleul fundamental al societãþii, al oricãrei

societãþi, familia, se bazeazã pe instituirea dumnezeiascã ce face parte chiar din
creaþie: aºa cum a fost creat cerul ºi pãmântul ºi tot ce se aflã pe el, aºa au fost
creaþi bãrbatul ºi femeia ca sã constituie nucleul fundamental al societãþii.

Dar între crearea primului cuplu ºi evenimentele succesive din familie se
aflã pãcatul. În ce constã acest pãcat? Cu siguranþã nu în convieþuirea lor,
deoarece în v. 24 se spune cã „vor fi un singur trup”. În capitolul al III-lea, v.
5, citim cã ispititorul îi spune femeii: „Dumnezeu ºtie cã în ziua în care veþi
mânca din el [pomul oprit] vi se vor deschide ochii ºi veþi fi ca Dumnezeu,
cunoscând binele ºi rãul”.

Deci a dori sã fie ca Dumnezeu, a aspira la o condiþie inaccesibilã pentru un
om, iatã în ce constã pãcatul. ªi nu e vorba de o imaturitate pe plan moral sau
intelectual. Omul dorea sã fie atotputernic, atotºtiutor, prerogative specific
divine, dovadã interdicþia de a mânca din pomul cunoaºterii binelui ºi rãului,
ca ºi pedeapsa.

Dar ceea ce ne intereseazã mai mult în studiul acesta este consecinþa pe care
cãderea primului cuplu a avut-o pentru familie. ªi e vorba de efecte negative:
ruperea raporturilor omului cu Dumnezeu duce imediat la ruptura comuniunii
ºi solidaritãþii cuplului. Astfel, bãrbatul îºi acuzã soþia; acuzã cu efect dublu,
cãci în acelaºi timp este acuzat ºi Creatorul: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca sã
fie cu mine, aceea mi-a dat din pom ºi am mâncat” (v. 12). Femeia, a cãrei
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creaþie fusese salutatã puþin mai înainte cu un chiot de bucurie, devine acum
vinovatã, dupã pãrerea lui adam, ºi apoi ultimul vinovat e Dumnezeu. Relatarea
Bibliei ne prezintã de fapt ceea ce oricine cunoaºte: ruptura solidaritãþii din
familie, cu acuze de tot felul, deseori lipsite de fundament.

Caracteristic Bibliei este interogatoriul pe care îl face Dumnezeu, unde nu-l
înfiereazã pe om, ci vrea sã-l convingã de rãutatea acþiunii sale ºi sã-i trezeascã
astfel cãinþa. Dumnezeu nu-l surprinde pe om gol, în propriul ascunziº, ci îl
strigã, îl întreabã unde este, lãsându-i astfel posibilitatea de a-ºi mãrturisi
greºeala. Dar rãspunsul omului aratã mai degrabã agresivitate ºi dorinþa de a se
justifica decât pãrere de rãu: cautã un vinovat în loc sã-ºi facã autocritica. La
fel procedeazã ºi femeia: încearcã ºi ea sã dea vina pe ºarpe ºi, în ultimã
instanþã – ca ºi bãrbatul – îl acuzã pe Creator care a creat ºarpele ºi l-a fãcut
dãunãtor. ªi acum vã rog sã observaþi: Dumnezeu nu interogheazã ºarpele.
Singurii responsabili sunt bãrbatul ºi femeia, nu animalul. ªi vedeþi: ruptã
relaþia cu Dumnezeu, rupte relaþiile în familie, se rup relaþiile ºi cu natura.

Urmeazã pedeapsa:
– ºarpele se va târî ºi va mânca pãmânt: o viaþã blestematã, dar, pe de altã

parte, fireascã;
– foarte grea apare pedeapsa femeii: dorinþa de a se cãsãtori ºi de a forma o

familie va fi urmatã de frustrãri în viaþa de familie: bãrbat autoritar, dacã nu
chiar violent, care promite lucruri pe care nici mãcar în somn nu le crede
realizabile, apoi durerile ºi pericolele sarcinii;

– bãrbatul, care pânã acum era îngrijitorul paradisului, devine, dupã cãdere
ºi dupã blestem, un muncitor ce asudã ca sã-ºi câºtige bucata de pâine;

– blestemul se extinde ºi asupra naturii, care nu va mai da rod, ºi munca
ostenitoare va fi aproape zadarnicã în faþa secetei, degradãrii terenului,
lãcustelor, cutremurelor, dar ºi a relelor provocate de om: furturi, rãzboaie,
nedreptate.

Toate acestea vor face viaþa de familie ºi mai grea. Singurul element pozitiv
este titlul pe care îl primeºte femeia: ea este mama celor vii.

Dar ceea ce s-a întâmplat este ireversibil ºi lui Dumnezeu nu-i rãmâne
altceva de fãcut decât sã-l accepte pe om aºa cum este el: pãcãtos ºi mincinos.
De aceea, este alungat din rai ca sã nu mai provoace ºi alte necazuri.

Iatã, deci, ce ne spune Biblia cu privire la primul cuplu: Dumnezeu i-a creat
ca sã fie fericiþi. Dar pãcatul a fãcut ca în locul fericirii sã aparã suferinþa ºi
lupta.

Tema înrãutãþirii raporturilor între oameni continuã în cartea Genezei, în
capitolul al IV-lea. Odatã rupte relaþiile cu Dumnezeu, rãul creºte. Aºa cum
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fuseserã rupte relaþiile între soþi, acum dezbinarea intrã între fraþi: Cain ºi Abel.
Este cunoscut episodul, astfel cã mã opresc doar la câteva aspecte:

– Eva (mama celor vii) are doi fii: Cain este agricultor, Abel este pãstor;
– ocazia disputei se iveºte la oferirea jertfei: fiecare aduce jertfã lui

Dumnezeu din produsele muncii sale;
– Dumnezeu acceptã jertfa lui Abel ºi o refuzã pe cea a lui Cain, fãrã sã ni

se spunã de ce (menþiunea din Evr 11,4 este tardivã);
– conflictul ajunge pânã la fratricid;
– Dumnezeu intervine abia la sfârºit, „auzind glasul sângelui”, ºi îl blestemã

pe criminal.
În a doua parte a capitolului al IV-lea continuã rãul: asistãm la o societate

în care predominã violenþa, o violenþã extinsã ºi asupra familiei. Dacã nu a fost
pace între fraþi, acum nu va mai fi nici între urmaºii lui Cain, creatori de cetãþi,
dar cu acest aspect al violenþei. Tot un aspect al violenþei este poligamia. Apare
legea talionului (aspectul de dreptate totuºi). Decadenþa ºi violenþa nu mai
poate fi opritã decât prin potop.

Din cele analizate ce învãþãturi sã tragem?
a) Nu existã familie armonioasã ºi care sã dureze în timp dacã nu reflectã în

propriile raporturi iubirea lui Dumnezeu pentru omenire.
b) Un raport pozitiv cu Dumnezeu este condiþia raportului pozitiv dintre soþi

ºi dintre fiii lor. Cine spune cã „nu existã Dumnezeu” nu este emancipat, cum
cred mulþi azi, ci doar un nebun, aºa cum zice Ps 52,1 „Zis-a nebunul în inima
sa: «Nu este Dumnezeu»”.

c) În criza prin care trece azi familia, trebuie înþeles cã ea nu are nevoie de
interdicþii sau de noi legi, ci de regãsirea credinþei ºi restabilirea raporturilor cu
Dumnezeu. Iatã de ce problema familiei este o problemã de credinþã.

3. Relaþia dintre fraþi

Cartea Genezei oferã un ºir de exemple de relaþii dintre fraþi ºi, în acelaºi
timp, de fiecare datã ne prezintã judecata pe care Dumnezeu o face asupra
acestora. ªi sunt toate relaþii care implicã familia. M-aº opri sã analizez douã
fragmente:

– primul, un exemplu de amestec greºit al pãrinþilor în jocul fraþilor, fie ei
vitregi, cazul lui Ismael ºi Isaac;

– al doilea, un exemplu cum fraþii pot gãsi o soluþie la problemele lor ºi sã
salveze comuniunea, cazul lui Iosif, fiul lui Iacob.
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3.1. Isaac ºi Ismael

Cunoaºtem întâmplarea din viaþa lui Abraham cu cei doi fii ai lui nãscuþi din
douã femei diferite (cap. 16 ºi 21). Sara, soþia lui Abraham, era sterilã ºi în
vârstã ºi nu mai putea aºtepta nimic. Dar exista o lege care prevedea cã soþia
o poate da pe sclava ei soþului care sã aibã un copil cu ea. Din punct de vedere
juridic, fiul era moºtenitor. Aºa a fãcut Sara cu sclava ei Agar ºi Abraham a
avut un fiu, pe Ismael. Deºi lui Abraham i se promisese din partea lui
Dumnezeu cã va avea un fiu, el cedeazã la insistenþele soþiei. Graba Sarei în a
rezolva problema va crea însã noi probleme. La scurt timp de la naºterea lui
Ismael, Sara are un fiu ºi Abraham îi pune numele Isaac. La înþãrcarea lui Isaac,
Abraham face mare sãrbãtoare la care participã toatã familia; Abraham era
mulþumit: avea un fiu care îl va moºteni, sânge din sângele lui. Dar chiar în
ziua aceea începe dezbinarea. Ismael ºi Isaac se jucau. Jocul paºnic ºi liniºtit
al copiilor trezeºte gelozia ºi ura Sarei. Pentru ea, care acum avea un fiu, Ismael
devenise un strãin, fiul unei sclave egiptene. Distanþa socialã era enormã.
Egalitatea pe care jocul o aducea între copii o tulbura pe Sara. Înainte ca sã fie
prea târziu, Ismael trebuia alungat. Isaac era singurul moºtenitor, nu mai era loc
pentru intrus.

Acolo unde copiii gãsesc un mod de a trãi ca fraþi, prin joc, depãºind orice
barierã socialã, adulþii vãd (poate ºi azi) un pericol pentru privilegii. De aceea,
interzic jocul, desfiinþeazã înþelegerea ºi unitatea chiar ºi în familie. Astfel,
relaþia dintre fraþi este ameninþatã de interesele adulþilor, de calcule egoiste, de
diferenþe sociale ºi rasiale. Rupând relaþia dintre fraþi, omenirea de azi asistã la
crearea unei prãpãstii din ce în ce mai mari între Est ºi Vest, între Nord ºi Sud,
între þãri bogate ºi þãri subdezvoltate.

3.2. Iosif vândut de fraþii sãi

Peripeþiile lui Iosif ºi ale fraþilor sãi ocupã în cartea Genezei douãsprezece
capitole (37-49) ºi constituie un fel de pereche simetricã cu cele relatate despre
Cain ºi Abel. Acolo, un frate îºi urãºte fratele ºi îl ucide; aici, zece fraþi îl urãsc
pe ultimul ºi vor sã-l ucidã, dar se mulþumesc pânã la urmã sã-l vândã ca sclav.
Dar fratele sclav, ajungând într-o poziþie înaltã, în loc sã se rãzbune, le salveazã
viaþa ºi restabileºte unitatea familiei.

La începutul povestirii, Iosif are 17 ani. Este pãstor împreunã cu fraþii sãi.
Dar între ei începe neînþelegerea. Motivele sunt trei: a) Iosif aducea tatãlui veºti
despre purtãrile rele ale fraþilor sãi (turnãtor); b) este preferatul tatãlui; c)
visurile ambiþioase în care îi vede pe fraþii sãi slujindu-l.
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Astfel, abia se iveºte ocazia cã cei zece ºi pun la cale uciderea lui. Tatãlui
îi trimit doar haina pãtatã de sânge, spunându-i cã a fost sfâºiat de fiare
sãlbatice. Ura lor mare este potolitã de Ruben, care le propune sã-l vândã ca
sclav la o caravanã de egipteni.

Pentru Iacob, ºtirea cã ar fi fost sfâºiat de fiare este groaznicã. Nu numai cã
o pierduse pe femeia pe care o iubise cel mai mult, acum îl pierde ºi pe fiul ei.
Toþi ceilalþi fii nu sunt destul pentru a-l consola. Peste clanul lui Iacob cade
noaptea tristeþii ºi fraþii ºtiu cã e din cauza lor.

În Egipt, Iosif face carierã, nu fãrã obstacole. În timpul secetei, care lovise
întreaga Asie Micã ºi Egiptul, Iosif este administratorul faraonului. Se
cãsãtoreºte cu fiica unui preot egiptean ºi ajunge cel mai puternic dupã faraon.

ªi pentru Iacob vin zile grele. Seceta este atât de mare încât sunt nevoiþi sã
caute hranã în Egipt. Vin cei zece fraþi sã cumpere grâne. Iosif îi recunoaºte,
dar nu li se descoperã. Le cere doar ca a doua oarã sã nu vinã fãrã fratele mai
mic, Beniamin. Cu greu îl va lãsa Iacob pe fiul cel mai mic, dar lipsa de hranã
este prea mare. Se pare cã încercãrile la care Iosif îi pune pe fraþii sãi ar putea
fi începutul unei rãzbunãri, dar nu e aºa. Vrea doar sã-i facã pe fraþii sãi sã-ºi
regrete pãcatul. La sfârºit se descoperã, plânge ºi trimite dupã tatãl sãu ca sã fie
adus în Egipt. Familia lui Iosif este primitã cu toate onorurile de însuºi faraonul
Egiptului. Acum toatã familia se aflã din nou împreunã. Se face pace.
Dumnezeu transformã orice rãu în bine. Familia a depãºit acum vechile
dezbinãri ºi iubirea este reclãditã pe iertare. Iarãºi familia este întreagã. În þara
sclaviei, Iosif reface clanul lui Iacob în pacea ºi bucuria fraternitãþii regãsite.

Dupã cum se observã, aspectele desprinse din aceste relatãri biblice nu se
opresc doar la domeniul familial. Pentru un oriental, este frate orice rudã.
Astfel, Lot, nepotul lui Abraham, este numit frate. Într-un sens mai larg,
termenul de frate are sensul de prieten, coleg. În acest sens, întrebarea „Unde
este fratele tãu?” se adreseazã fiecãrui om pentru a da seamã de fratele sãu, de
viaþa lui. Dezinteresul sau ruperea relaþiilor de solidaritate, care fac din toþi
oamenii fraþi, înseamnã a-ºi ucide fratele în inimã chiar dacã nu se ridicã mâna
împotriva lui. 

În istoria lui Iosif se pare cã Dumnezeu este absent. Nu intervine direct ºi
nici nu este chemat, cel nevinovat nu se lamenteazã ºi nu strigã spre
Dumnezeu.

Totuºi, Cartea sfântã ne aratã cum Dumnezeu este prezent: „Domnul era cu
Iosif... ºi toate câte fãcea el, Domnul le sporea în mâna lui” (Gen 39,2-3).
Dumnezeu este, deci, cu cel nevinovat. Din condiþia de sclav, calomniat în casa
lui Putifar ºi apoi aruncat în închisoare, Dumnezeu îl scoate ºi-l ridicã pe tron
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lângã faraon. Dar în cazul lui Iosif, Dumnezeu este ºi cel care transformã
pãcatul fraþilor, care cãutau sã-l ucidã sau sã-i ºteargã amintirea din familie, în
ocazie ºi instrument al salvãrii lor. De altfel, însuºi Iosif sintetizeazã aceastã
intervenþie a lui Dumnezeu atunci când le vorbeºte fraþilor sãi: „Nu vã întristaþi,
nici sã nu vã parã rãu cã m-aþi vândut aici, cãci Dumnezeu m-a trimis înaintea
voastrã pentru pãstrarea vieþii voastre. Deci, nu voi m-aþi trimis aici, ci
Dumnezeu care... m-a pus peste toatã casa lui faraon ºi stãpân peste tot
Egiptul” (Gen 45,5.8).

Într-adevãr, Dumnezeu este cel care „face ca cineva sã moarã sau sã trãiascã,
îl coboarã în infern sau îl ridicã” (1Sam 2,6). El este acela care „îi dã jos de pe
tron pe cei puternici ºi-i înalþã pe cei smeriþi” (Lc 1,52). Numai Dumnezeu
garanteazã drepturile fraþilor ºi, prin ei, ale familiei.

4. Respectul faþã de pãrinþi

Adresându-se tânãrului bogat, Isus i-a spus: „Dacã vrei sã intri în viaþã,
pãzeºte poruncile” ºi citeazã, printre altele, ºi porunca a patra (Mt 19,17-19).
Altãdatã le citeazã fariseilor aceeaºi poruncã, precizând cã era formulatã de
însuºi Dumnezeu (Mt 15,4). 

Avem douã texte paralele:
– Ex 20,12: „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, ca sã-þi fie bine ºi sã

trãieºti ani mulþi pe pãmântul pe care Domnul Dumnezeu þi-l va da þie”.
– Dt 5,16: „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, cum þi-a poruncit Domnul

Dumnezeul tãu, ca sã trãieºti ani mulþi ºi sã-þi fie bine în pãmântul acela pe care
Domnul Dumnezeul tãu þi-l dã þie”.

Sã analizãm cum s-a înþeles ºi aplicat aceastã poruncã.
Ca ºi azi, ºi-n antichitate, porunca a patra, care se adresa, în primul rând,

adulþilor, ºi nu copiilor, nu era observatã de toþi. Profetul Ezechiel (22,7) acuzã
Ierusalimul: „În tine sunt dispreþuiþi tatãl ºi mama”. Dispreþul faþã de pãrinþi era
pedepsit cu mare severitate: „Cine va grãi rãu despre tatãl sãu sau despre mama
sa, sã fie omorât” (Ex 21,17). ªi legea din Sihem era foarte durã: „Blestemat
cel care-ºi dispreþuieºte tatãl sau mama!” (Dt 27,16). Aceeaºi pedeapsã era datã
celui care „va bate pe tatã sau pe mamã; sã fie omorât” (Ex 21,15). La fel: „Cel
ce va grãi rãu de tatãl sau de mama sa sã fie dat morþii... ºi sângele sãu este
asupra sa” (Lev 20,9).

Condamnarea la moarte, deºi atât de severã, se explicã prin aceea cã cine
ºtirbeºte cinstea pãrinþilor rupe, de fapt, unitatea care ar trebui sã existe între
cei care dau viaþa ºi cel care o primeºte. În Deuteronom 21,18-21 se specificã: 
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De va avea cineva un fiu rãu ºi nesupus, care nu ascultã de vorba tatãlui sãu ºi de
vorba mamei sale ºi aceºtia l-au pedepsit, dar el tot nu ascultã, sã-l ia tatãl lui ºi
mama lui ºi sã-l ducã la bãtrânii cetãþii ºi la poarta cetãþii ºi cãtre preoþii cetãþii sã
zicã: „Acest fiu al nostru este rãu ºi neascultãtor, nu ascultã de cuvântul nostru ºi
este lacom ºi beþiv”. Atunci toþi oamenii cetãþii sã-l ucidã cu pietre ºi sã-l omoare.
Aºa sã stârpeºti rãul din mijlocul tãu. 

Acest caz ne aratã cã pãrinþii nu puteau dispune dupã bunul plac de viaþa
copiilor lor, societatea este aceea care judecã ºi condamnã. Pe de altã parte,
recursul la puterea publicã se face numai în cazul extrem. ªi totuºi, ce
deosebire enormã între acest text ºi cel din Lc 15,11-32, unde se vorbeºte
despre tatãl care îl aºteaptã ºi-l iartã pe fiul risipitor!

În cartea Proverbelor gãsim apoi tratat pe larg raportul dintre fii ºi pãrinþi:
„Cel ce blestemã pe tatãl sãu ºi pe mama sa stinge sfeºnicul în mijlocul
întunericului” (Prov 20,20). Furtul sau distrugerea familiei pãrinþilor sunt la fel
de dur condamnate: „Cel ce se poartã rãu cu tatãl sãu ºi o alungã din casã pe
mama sa este un fiu de ocarã ºi de ruºine” (Prov 19,26). „Cine îl pradã pe tatãl
sãu ºi pe mama sa ºi zice «Nu-i pãcat!» este tovarãº cu fãcãtorul de rele” (Prov
28,24). Alte texte se referã la bãtrâneþea pãrinþilor: „Ascultã-l pe tatãl tãu ºi nu
o dispreþui pe mama ta când a ajuns bãtrânã” (Prov 23,22). „Ochiul care îºi
bate joc de pãrintele sãu ºi nu ia în seamã ascultarea datoratã mamei sale sã-l
scoatã corbii care sãlãºluiesc lângã un curs de apã, ºi puii de vultur sã-l
mãnânce” (Prov 30,17).

Sigur cã porunca a patra este valabilã ºi pentru copiii mai mici. Isus Cristos
a copilãrit la Nazaret fiind supus lui Iosif ºi Mariei (Lc 2,51). Sfântul Paul, în
Scrisoarea cãtre Efeseni, se adreseazã copiilor cu aceste cuvinte: „Copii,
ascultaþi de pãrinþii voºtri, în Domnul, cãci aºa este drept. «Cinsteºte pe tatãl
tãu ºi pe mama ta», aceasta este cea dintâi poruncã însoþitã de o promisiune:
«ca sã-þi fie bine ºi sã trãieºti mult timp pe pãmânt» (Ef 6,1-4). La fel, în
Scrisoarea cãtre Coloseni scrie: „Copii, ascultaþi-i pe pãrinþii în toate, cãci
lucrul acesta este plãcut Domnului” (Col 3,20). Trebuie sã recunoaºtem, deci,
cã aceastã poruncã e valabilã pentru toþi cei care mai au pãrinþi în viaþã.

A-i cinsti pe pãrinþi azi nu este un lucru mai uºor decât în trecut. Conflictul
dintre generaþii riscã sã punã între pãrinþi ºi fii un zid tot mai mare, îndurerând
atâtea suflete. Cine va restabili comuniunea? Uneori bunicii au mai multã
înþelepciune ºi mai mult simþ creºtin, reuºind sã îi împace pe pãrinþi cu copiii
lor. Dar ce s-ar putea spune despre pãrinþii despãrþiþi? Va reuºi un fiu
respectuos sã îi împace pe cei care i-au dat viaþa?
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Rãbdarea ºi iubirea sunt virtuþi mereu necesare, dar în special azi, când
bãtrânii par sã fie niºte încurcã-lume ºi buni sã umple doar azilurile, care nu pot
fi în nici un caz un loc de cinstire a pãrinþilor. ªi apoi, care e raportul dintre
cuplu ºi pãrinþii-socri? Dar oare ar mai fi atâtea semne de întrebare dacã ar ºti
pãrinþii, cum ºtiau odatã, sã-ºi binecuvânteze copiii în fiecare searã, fãcând pe
fruntea lor acel semn care uneºte cerul cu pãmântul, cerând împreunã
binecuvântarea Domnului?

În lumea noastrã, atât de puþin respectuoasã faþã de pãrinþi, faþã de cei în
vârstã, încã mai rãsunã un cuvânt din partea lui Dumnezeu. 

5. Un imn al fecunditãþii

Psalmul 126

Psalmii au fost numiþi autobiografia noastrã umanã ºi spiritualã. Desigur,
imaginea familiei din psalmul 126 nu este completã, dar unele aspecte pot
îmbogãþi analiza noastrã.

 Dacã Domnul n-ar zidi casa, în zadar ar trudi cei care o zidesc.  1

Dacã Domul n-ar pãzi cetatea, în zadar ar veghea cel care o pãzeºte.
 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu  2

mâncându-vã pâinea în obosealã, pe când Domnul o dã
preaiubitului sãu în timpul somnului.

 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii,   3

rodul sânului este rãsplatã de la el.
 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz,   4

aºa sunt fiii tinereþilor.
 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei;  5

nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã.

Aºa cum am vãzut deja, casã în ebraica biblicã are ºi sensul de familie. Din
punct de vedere stilistic, este interesat de observat ritmul acestui psalm în
trepte, ca ºi tehnica de ecou:

Dacã Domnul n-ar zidi Domnul... în zadar...
Dacã Domnul n-ar pãzi... în zadar... în zadar, 
în zadar...
Dacã Domnul n-ar da...

Zidarul care ºi clãdeºte casa este omul care vrea sã-ºi creeze o familie. Omul
aparþine familiei ºi cetãþii. Dar gãsim ºi un termen mediu: poarta, poarta cetãþii
unde aveau loc procesele, dar ºi întâlnirea obiºnuitã dintre concetãþeni. Aºadar,
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familiile despre care ne vorbeºte psalmul 127 nu sunt închise în sine. Îºi
împãrtãºesc bucuriile ºi necazurile. Sunt familii care lucreazã din zori ºi pânã
seara târziu, iar pâinea este câºtigatã „în sudoarea frunþii”, devenind astfel
„pâinea durerii”. Totuºi, psalmul nu vrea sã descrie suferinþele. Cel care îºi
pune încrederea în Domnul este binecuvântat. Orice efort devine zadarnic fãrã
Dumnezeu.

Omul de azi trebuie sã mediteze acest psalm, altfel devine sclavul muncii.
Se zbate fãrã rost. Cine e cu Dumnezeu, chiar odihnindu-se, are succes. Cine
e fãrã Dumnezeu aleargã în zadar.

Partea a doua a psalmului, v. 3-5, prezintã fericirea cãminului bucurat de
mulþimea copiilor. Copiii, se spune în psalm, sunt moºtenirea, deci darul
Domnului ºi binecuvântarea sa; sunt o rãsplatã pentru cei care ºi-au construit
familia cu Dumnezeu. Cu o imagine din viaþa militarã, copiii sunt asemãnaþi
sãgeþilor, care, în mâna unui rãzboinic viteaz, pot înspãimânta duºmanul ºi sã
asigure viitorul casei ºi al cetãþii. Familia numeroasã constituia cea mai mare
fericire, o binecuvântare a lui Dumnezeu ºi era ºi o adevãratã bogãþie pentru o
familie de tip tribal, pentru care era important sã fie numeroasã, pentru a fi
puternicã. Cine are în jurul sãu mulþi fii nu se teme când discuþiile de la poarta
cetãþii devin mai dure.

În lumea noastrã, însã, a da viaþã, a avea o familie numeroasã, a coopera la
opera creatoare a lui Dumnezeu sunt sinonime cu ignoranþa. Dar sã nu uitãm
cã numai darul lui Dumnezeu asigurã reuºita în viaþã. Iatã imaginea familiei din
psalmul 126:

Dacã temelia unei familii nu este iubirea, 
zadarnic se construieºte o vilã frumoasã.
Dacã temelia unei comunitãþi nu este credinþa,
sunt zadarnice proiectele ºi iniþiativele.
Dacã temelia unei societãþi nu este dreptatea,
sunt zadarnice legile ºi poliþia. 
Chiar dacã ar munci cineva cât doi 
ºi-ar pierde somnul ºi liniºtea sufleteascã, 
în zadar ar alerga dupã câºtig.
Adevãratul sens al vieþii îl dã numai Dumnezeu.

Iubirea, înþelegerea, dialogul ºi încrederea între soþi ºi cu copiii este izvor de
siguranþã. Fericit cine înþelege acestea ºi trãieºte astfel. Nu se va teme de viitor.

6. Isus ºi familia sa
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Naºterea lui Isus Cristos prin puterea Duhului Sfânt în familia din Nazaret
are loc dupã o istorie îndelungatã de pãcat ºi har. Dumnezeu îºi continuã planul
de mântuire fãrã sã fie împiedicat de pãcatul omului. Isus se naºte într-o familie
a cãrei viaþã se scurge în sãrãcie, în simplitatea muncilor mãrunte de fiecare zi,
în iubire ºi solidaritate, în suferinþã ºi bucurie.

Evangheliºtii Matei ºi Luca redau cadrul familial în care a avut loc naºterea
lui Cristos pe fondul unui trecut mai general. Lãsând la o parte listele
genealogice, ne intereseazã sã cunoaºtem mai de aproape familia lui Isus.

Familia sfântã este compusã din persoane deschise total acþiunii lui
Dumnezeu, aºa se explicã, de fapt, cum au reuºit sã-l primeascã între ei pe
Cristos ºi sã continue drumul spre Dumnezeu. În familia din Nazaret vedem
persoane care au fãcut voinþa lui Dumnezeu.

Maria ºi Iosif au vegheat asupra lui în peºtera din Betleem ºi l-au salvat de
la masacrul poruncit de Irod. Gingãºia ºi zâmbetul mamei l-au deschis pentru
relaþii umane ºi pentru limbaj. Iosif îºi îndeplineºte rolul de tatã pe care
Dumnezeu i l-a încredinþat. Învãþându-l pe Isus meseria lui de lemnar, Iosif i-a
dat lui Isus o poziþie socialã în comunitate.

Deci, Isus are pãrinþi ºi acceptã autoritatea lor: „le era supus” (Lc 2,51).
Prin Iosif, Isus face parte dintr-un popor, are o genealogie (Mt 1,1-25) ºi e

un fapt important pentru cã acest popor fusese ales de Dumnezeu ºi primise
Legea prin Moise. Prin Iosif, „fiul lui David”, Isus se aflã în inima speranþei
acestui popor care „aºtepta mângâierea lui Israel”. Nãscându-se într-o familie,
Fiul lui Dumnezeu împlineºte aceastã speranþã.

Familia este prima comunitate în care apare încrederea, iubirea, comunicarea
între persoane, simþul rãspunderii, solidaritatea grupului, care sunt dimensiuni
fundamentale umane. 

Totuºi familia, ca orice comunitate privatã, are tendinþa de a se închide în
sine, de a se organiza într-un egoism colectiv. Devine un clan, un grup de
presiune. Asistãm la acest proces ºi în familia de la Nazaret. Predicând
împãrãþia lui Dumnezeu, vindecând bolnavii în sate ºi în Cafarnaum, Isus
întâlneºte duºmãnia clanului de la Nazaret (cf. Mt 13,53).

În faþa ostilitãþii clanului de la Nazaret, Isus vorbeºte de chemarea profeþilor.
Adevãrata familie a lui Isus, dupã ce ºi-a început viaþa publicã, este o familie
spiritualã: „Mama mea ºi fraþii mei sunt cei care ascultã cuvântul lui Dumnezeu
ºi-l pun în practicã” (Lc 8,21). Cristos a venit sã reuneascã marea familie a
tuturor acelora care sunt cu adevãrat fraþii sãi, fiii lui Dumnezeu, pentru cã fac
voinþa Tatãlui din ceruri. Aceastã familie nouã va fi Biserica, o familie
universalã.
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Un caz special este cel al aºa-ziºilor „fraþi ai lui Isus” (Mt 12,46-48; 13,55;
Mc 3,31-35; 6,3; In 2,12; Fap 1,14). Isus avea într-adevãr fraþi ºi surori? Sau
cu alte cuvinte: Maria a avut ºi alþi fii? E o problemã mult disputatã între
catolici ºi protestanþi.

Expresia „fraþii lui Isus” a fost interpretatã încã din primele secole creºtine
în trei feluri:

A. „Fraþii lui Isus” ar fi fraþi de sânge ai lui Isus, el fiind „primul nãscut”.
Dar:

a) în familia ebraicã, femeia nu are autoritate: ea este supusã tatãlui sau
soþului sãu, iar dupã moartea acestuia, fiilor adulþi. Totuºi, aici, Maria este
menþionatã ca reprezentantã a familei;

b) când sfânta familie merge în pelerinaj la templu, nu sunt menþionaþi alþi
copii; dacã ar fi avut alþii, aceºtia ar fi rãmas împreunã cu Maria acasã;

c) niciodatã în Noul Testament nu se vorbeºte despre alþi fii ai Mariei.
Faptul cã Isus este numit primul nãscut nu înseamnã cã Maria ar mai fi avut fii:
termenul mai este folosit în Col 1,15, unde Isus este numit „primul nãscut al
Tatãlui”. Dar Dumnezeu Tatãl nu are alþii fii; oamenii sunt doar creaþi de el, nu
nãscuþi.

B. „Fraþii lui Isus” ar fi fost fraþi vitregi ai lui Isus, copii ai lui Iosif dintr-o
cãsãtorie anterioarã. Dar:

a) aceastã interpretare nu are o bazã istoricã: ea se inspirã din literatura
apocrifã (Protoevanghelia lui Iacob);

b) aceºti „fraþi” nu sunt menþionaþi în relatarea pelerinajului la templu;
c) genealogiile (Mt 1,1-16; Lc 3,23-38) îl prezintã pe Isus ca moºtenitor al

promisiunilor mesianice, prin Iosif; dacã Iosif ar fi avut alþi fii dintr-o cãsãtorie
anterioarã, unul dintre ei ar fi trebuit sã fie moºtenitorul liniei mesianice.

C. În vocabularul ebraic ºi aramaic nu existã un cuvânt pentru a descrie
rudenia apropiatã (vãr, cumnat), folosindu-se cuvântul „frate”: Abraham îl
numeºte pe nepotul sãu Lot „frate” (Gen 13,8; 14,14.16); Laban, unchiul lui
Iacob, îl numeºte pe acesta frate (Gen 29,12.15). Vechiul Testament conþine
atât în textul ebraic, cât ºi în traducerea greacã a Septuagintei multe astfel de
exemple. Pentru a specifica gradul de rudenie, într-un document juridic, de
exemplu, pentru noþiunea de vãr se scrie „fiul fratelui tatãlui” (Lev 10,4).

7. Familia în scrisorile pauline

Problema familiei nu este marginalã în sfântul Paul, deºi el se ocupã cu
probleme mult mai profunde care privesc credinþa.
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În 1Cor 7,1-9, sfântul Paul rãspunde la un caz de conºtiinþã pe care creºtinii
din Corint îl puseserã. Poate cã prea impresionaþi de exemplul lui Cristos, care
a trãit într-o totalã feciorie, ca ºi de învãþãtura lui, unii creºtini din Corint
dispreþuiau cãsãtoria. Alþii, care proveneau din mediul pãgân, nu puteau
înþelege mãreþia fecioriei pe care ºi Paul o trãise între ei. De aceea, ei îl întreabã
pe Apostol ce sens are cãsãtoria? Ce este mai plãcut lui Dumnezeu: cãsãtoria
sau fecioria?

Este evident cã problema nu era numai teoreticã, ci, mai ales, practicã: de
rãspunsul Apostolului depindea alegerea creºtinilor. ªtim cã sfântul Paul,
propunând ca ideal suprem fecioria, scoate în evidenþã mãreþia cãsãtoriei
creºtine, insistând foarte mult asupra indisolubilitãþii acesteia. Dar sã citim
textul:

Referitor la cele ce mi le-aþi scris, este bine ca omul sã nu se atingã de femeie. 1 2

Totuºi, pentru a evita desfrânãrile, fiecare [bãrbat] sã-ºi aibã femeia lui ºi fiecare
[femeie] sã-ºi aibã bãrbatul ei. Bãrbatul sã-ºi împlineascã datoria faþã de soþie, la3 

fel ºi soþia faþã de bãrbat. Femeia nu este stãpânã pe trupul ei, ci bãrbatul; la fel,4 

nici bãrbatul nu este stãpân pe propriul trup, ci femeia. Sã nu vã lipsiþi unul de5 

celãlalt decât cu consimþãmânt, pentru un anumit timp, ca sã vã dedicaþi rugãciunii
ºi iarãºi sã fiþi împreunã ca sã nu vã ispiteascã Satana din cauza nestãpânirii
voastre. Vã spun lucrul acesta ca o îngãduinþã, nu ca o poruncã. Eu aº vrea ca6 7 

toþi oamenii sã fie ca mine, însã fiecare îºi are carisma proprie de la Dumnezeu,
unul într-un fel, altul în alt fel. Celor necãsãtoriþi ºi vãduvelor le spun cã este bine8 

pentru ei dacã rãmân ca mine. Dar dacã nu se pot stãpâni, sã se cãsãtoreascã,9 

pentru cã este mai bine sã se cãsãtoreascã decât sã ardã.

Aºa cum se vede, Apostolul nu este un visãtor. Cunoaºte firea omeneascã
ºi o înþelege. Dacã sexul exprimã demnitate ºi mãreþie, poate exprima ºi
fragilitate, lipsã de stãpânire, dorinþã. Determinant este, însã, întotdeauna
raportul cu Cristos: creºtinul trebuie sã aleagã acea stare de viaþã în care îl
poate întâlni mai uºor, dupã darul pe care i l-a dat Dumnezeu. În rest, sfântul
Paul nu face altceva decât sã reia învãþãtura lui Cristos. Familia trebuie sã fie
o epifanie a lui Dumnezeu. Cãsãtoria este mãreaþã numai când se lasã purificatã
de cruce: iubirea, ca sã fie adevãratã, trebuie sã fie rãstignitã.

Într-o altã scrisoare, cea cãtre Efeseni (5,21-33), sfântul Paul îi încurajeazã
pe creºtini sã trãiascã „viaþa cea nouã în Cristos” ºi se opreºte îndelung asupra
vieþii de familie:

Fiþi supuºi unii altora în frica lui Cristos. Femeile sã se supunã bãrbaþilor lor21 22 

ca Domnului, pentru cã bãrbatul este capul femeii aºa cum ºi Cristos este capul23 
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Bisericii, trupul sãu, al cãrui mântuitor ºi este. ªi cum Biserica se supune lui24 

Cristos, tot aºa ºi femeile [sã fie supuse] bãrbaþilor lor în toate.
 Bãrbaþilor, iubiþi-vã soþiile aºa cum Cristos a iubit Biserica ºi s-a dat pe sine25

pentru ea pentru a o sfinþi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca sã ºi-o26 27 

prezinte sieºi ca o Bisericã glorioasã, fãrã sã aibã vreo patã sau rid sau ceva
asemãnãtor, ci sã fie sfântã ºi neprihãnitã. Tot aºa ºi bãrbaþii trebuie sã-ºi28 

iubeascã soþiile ca pe trupul propriu. Cine îºi iubeºte soþia se iubeºte pe sine. 29

Cãci nimeni nu ºi-a urât vreodatã propriul trup, dimpotrivã, îl hrãneºte ºi îl
îngrijeºte aºa cum [face] Cristos pentru Bisericã. Cãci toþi suntem mãdulare ale30 

trupului sãu. De aceea îºi va lãsa omul tatãl ºi mama ºi se va uni cu soþia sa ºi31 

cei doi vor fi un singur trup. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la32 

Cristos ºi la Bisericã, dar ºi cu privire la voi: fiecare sã-ºi iubeascã soþia ca pe33 

sine însuºi, iar soþia sã aibã respect faþã de bãrbat.

Sã reþinem ideile principale din text, care ne vor permite sã înþelegem
concepþia sfântului Paul despre familie:

Originalitatea sfântului Paul constã tocmai în fundamentarea cristologicã ºi
ecleziologicã datã cãsãtoriei creºtine. Imaginea care dominã tot textul este cea
a unirii dintre Cristos ºi Bisericã, ea revenind ca un laitmotiv. 

Se pare cã Paul atribuie bãrbatului rolul lui Cristos, în timp ce femeia ar
avea rolul Bisericii. Dar nu e decât o aparenþã, cãci Apostolul aratã atât
bãrbatului, cât ºi femeii cã iubirea lor trebuie sã-ºi aibã exemplul în iubirea
dezinteresatã a lui Cristos faþã de Bisericã. Prin aceastã imagine, Apostolul vrea
sã spunã cã, în cãsãtoria creºtinã, soþii trebuie sã arate unul faþã de celãlalt
aceeaºi iubire pe care Cristos a arãtat-o Bisericii. ªi este clar cã acolo unde este
iubire nu mai comandã nimeni, ci fiecare ascultã din iubire ºi se simte liber.
Cristos, de altfel, îºi aratã domnia prin aceea cã devine slujitorul tuturor, în
aceea cã nu este primul, ci ultimul, aºa cum zice cu puþin timp înainte de
moarte: „Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeºte” (Lc 22-27). De aceea,
Apostolul, vorbind despre diferitele datorii familiale, începe cu îndemnul: „Fiþi
supuºi unii altora în frica lui Cristos”. Dincolo de obiceiurile ºi cultura
diferitelor popoare, rãmâne clar cã sensul cel mai profund al cãsãtoriei se aratã
într-o iubire reciprocã între bãrbat ºi femeie, care sã fie dupã chipul iubirii lui
Cristos faþã de Biserica sa.

Specificul unei asemenea iubiri, consideratã între Cristos ºi Bisericã, s-ar
putea rezuma astfel:

a) iubirea conjugalã trebuie sã fie total gratuitã, ca aceea a lui Cristos care
se dãruieºte fãrã sã cearã altceva decât sã fie, la rândul sãu, iubit;
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b) tocmai de aceea, iubirea tinde la unirea cu celãlalt pânã la identificare,
pentru ca celãlalt sã se simtã preþuit;

c) pentru aceasta, este întotdeauna o iubire gata de jertfã. Cristos a arãtat cea
mai mare iubire oferindu-se pe cruce, din iubire pentru Biserica sa.

d) este apoi o iubire care creºte mereu;
c) e necesar un efort continuu de purificare.
Cãsãtoria creºtinã se reîmprospãteazã astfel încât nu apar ridurile vârstei ºi

nici semnele oboselii. De fapt, în iubire nu poate exista „îmbãtrânire”, pentru
cã ea întinereºte prin copii, care nu sunt un rod natural al cãsãtoriei, ci semnul
capacitãþii de reînnoire ºi dãruire. Prezenþa copiilor este semnul vieþii: arborele
este viu, dã roade, dã noi vlãstare, e plin de o viaþã care nu se va termina dupã
ce el dispare.

Tocmai de aceea, dupã ce a vorbit despre semnificaþia cãsãtoriei creºtine,
Apostolul vorbeºte despre copii (Ef 6,1-4):

Copii, ascultaþi de pãrinþii voºtri, în Domnul, cãci aºa este drept. Cinsteºte pe1 2 

tatãl tãu ºi pe mama ta, aceasta este cea dintâi poruncã însoþitã de o promisiune:
ca sã-þi fie bine ºi sã trãieºti mult timp pe pãmânt.3 

Iar voi, pãrinþilor, sã nu-i provocaþi pe copiii voºtri la mânie, ci creºteþi-i în4 

disciplina ºi învãþãtura Domnului.

Pentru apostolul Paul, o familie fãrã copii este un nonsens: ar fi semnul unei
închideri egoiste, ºi nu al deschiderii cristologice ºi ecleziale, aºa cum i-ar cere
iubirea dintre Cristos ºi Bisericã. Iubirea dintre Cristos ºi Bisericã este mereu
rodnicã; din ea se nasc mereu noi fii prin puterea Duhului Sfânt. Deci, pentru
soþii creºtini existã un motiv în plus pentru o rodnicie plinã de bucurie, în nici
un fel împiedicatã.

În ultimul verset, Apostolul îi îndeamnã pe pãrinþi la misiunea lor de
educatori: a-i educa pe copii înseamnã a-i naºte a doua oarã. Educarea sã se
facã cu blândeþe, fãrã spirit de dominare sau violenþã, care nu ar face decât sã-i
întãrâte, adicã sã-i facã închiºi pentru orice sfat.

Concluzie

Am analizat diferite relatãri din Biblie, care vorbesc despre familie. Încã de
la primul cuplu uman, vedem iubirea protectoare a lui Dumnezeu faþã de
familie. Între rândurile greºite pe care le-au scris oamenii de-a lungul istoriei
pe tema familiei, observãm scrisul drept ºi clar al lui Dumnezeu. El rãmâne
fidel, în ciuda infidelitãþilor noastre. Planul sãu rãmâne o luminã ce poate
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conduce ºi astãzi familia spre scopul ei, acela visat de Dumnezeu când l-a creat
pe om: o familie unitã ºi fericitã, în care sãlãºluieºte încrederea, deschiderea,
rodnicia.

Cunoscând acest plan al Creatorului, fie ca ºi-n familiile noastre sã
înfloreascã virtutea ºi iubirea prin forþa ce ne vine din cuvântul sãu.


