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În ciclonul rapidelor transformãri sociale, culturale ºi morale care au atacat
identitatea familiei, s-a simþit nevoia unor studii mai aprofundate ºi a unor
intervenþii mai concrete ºi mai hotãrâte pentru salvgardarea ei. Într-adevãr, în
ultimele decenii s-a verificat o tot mai crescândã sensibilitate faþã de familie.
Nenumãrate sunt articolele, cãrþile ºi tratatele care se ocupã de ea, cãutând sã
facã mai multã luminã în acest câmp atât de problematic. Ca arhiepiscop de
Milano, cardinalul Montini, viitorul papã Paul al VI-lea, afirmã cã „toate
acestea nu slujesc decât pentru a trezi în noi dorinþa unei doctrine mai clare ºi
mai complete, cea pe care noi trebuie sã o posedãm actualmente pentru a
rezolva în calitate de creºtini aceastã vitalã problemã a familiei” .2

Evident, Biserica s-a ocupat foarte mult de familie. Dar, spre deosebire de
alþii, ea s-a plasat mai întâi ºi în mod principal în ascultarea cuvântului lui
Dumnezeu; a cãutat sã redescopere adevãrata concepþie despre familie,
extrãgând-o din gândul original al lui Dumnezeu ºi din proiectul lui Dumnezeu
restaurat ºi sfinþit de Cristos. Într-adevãr, Conciliul a orientat doctrina sa asupra
cãsãtoriei ºi a familiei, sprijinindu-se în mod cu totul deosebit pe fundamente
biblice. Aºa va face ºi papa Paul al VI-lea, considerând cã Biblia este
indispensabilã pentru a înþelege ce este familia.

Desigur, nu este vorba de o tratare detaliatã ºi sistematicã asupra cãsãtoriei
ºi familiei în Sfânta Scripturã, dar, cu toate acestea, se aflã în ea niºte elemente
care servesc ca adevãruri permanente ºi altele care servesc ca puncte de plecare
pentru o dezvoltare ulterioarã. E necesar, însã, în spirit de credinþã, sã ne
plasãm sub lumina ei pentru a descoperi o sãnãtoasã ºi solidã teologie a
familiei. Urmând acest drum, vom vedea împreunã cu papa Paul al VI-lea, în
paginile urmãtoare, ontologia divino-umanã a familiei, adicã ce este familia în
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planul iniþial al lui Dumnezeu, cum a fost ea apoi sfinþitã de Cristos, esenþa sa
de „Bisericã familialã”, încheind cu directivele sale speciale pentru actualizarea
ºi promovarea identitãþii familiei.

1. Familia în planul lui Dumnezeu

1.1.  Cãsãtoria ºi familia sunt opera lui Dumnezeu

Între tentativele de secularizare se numãrã ºi aceea care considerã cãsãtoria
ºi familia ca un produs al istoriei sau o invenþie a oamenilor ºi, de aceea, astfel
de realitãþi, o datã cu apariþia culturii moderne, ar trebui sã fie socotite ca
depãºite. Doctrina Bisericii, din contrã, afirmã cã Dumnezeu însuºi este autorul
cãsãtoriei, cã el a întemeiat prin legi foarte precise „intima comunitate de viaþã
ºi de iubire conjugalã” . În acord cu doctrina conciliarã, papa Paul al VI-lea, în3

importantul sãu discurs cãtre participanþii la cel de al XIII-lea Congres Naþional
al Centrului Italian Feminin, declarã: „Cãsãtoria ºi familia nu sunt doar opera
omului, o construcþie umanã produsã ºi dominatã în intima ei esenþã de
condiþiile istorice ºi ambientale, ºi deci schimbãtoare ca ºi acestea” .4

Atât cãsãtoria, cât ºi familia au o origine mai înaltã, care transcende omul,
ºi un proiect imuabil în istoria omeneascã. Cãsãtoria ºi familia vin de la
Dumnezeu, sunt opera lui Dumnezeu ºi rãspund unui proiect esenþial pe care
el însuºi l-a trasat ºi care depãºeºte schimbãtoarele condiþii ale timpului,
rãmânând neschimbat de-a lungul veacurilor.

Cu alte cuvinte, cãsãtoria ºi familia nu sunt o invenþie a omului, ci a lui
Dumnezeu; se nasc din voinþa lui Dumnezeu cu o structurã ºi o funcþie bine
definite. Spre a înþelege bine toate acestea, este necesar, însã, de a merge la
„origini”, de a ne plasa sub lumina revelaþiei, aºa cum ne sfãtuieºte însuºi papa
Paul al VI-lea: „Trebuie întotdeauna sã ne îndreptãm spre aceastã primã paginã
din Biblie dacã vrem sã înþelegem ce este ºi cum trebuie sã fie un cuplu uman,
un cãmin” .5

Deschizând Sfânta Scripturã, la începutul ei, vedem douã texte care
intereseazã în mod deosebit tema noastrã: Gen 1,26-28 ºi Gen 2,18-25. Ne
limitãm însã la o analizã foarte telegraficã. „Dumnezeu l-a creat pe om dupã
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chipul sãu” (Gen 1,27), adicã l-a creat persoanã, ca ºi el, l-a creat inteligent,
liber, capabil sã iubeascã. „Bãrbat ºi femeie l-a creat” (Gen 1,27) deci nu
identici, ci în dualitatea sexelor, ºi totuºi egali în demnitate. Potrivit planului
sãu, Dumnezeu i-a creat complementari, unul pentru altul ºi, de aceea, „omul
va pãrãsi pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi de soþia sa ºi amândoi vor fi
un singur trup” (Gen 2,24). Cei doi alcãtuiesc un singur cuplu în iubire ºi vor
primi misiunea de a rãspândi iubirea creatoare a lui Dumnezeu: „Creºteþi [fiþi
rodnici] ºi vã înmulþiþi” (Gen 1,28). Deci, geneza cãsãtoriei ºi a familiei se aflã
sub iniþiativa directã a lui Dumnezeu, spre a se îndeplini un plan special al sãu.

Prin cãsãtorie ºi familie, Dumnezeu vrea sã-l facã pe om pãrtaº la
prerogativele sale cele mai înalte: iubirea sa pentru oameni ºi capacitatea sa
creatoare de viaþã. Fiind plan divin, el nu se schimbã, ci este valabil pentru
totdeauna, în mod independent de condiþiile schimbãtoare ale timpurilor ºi ale
culturilor. În felul acesta, cãsãtoria ºi familia ocupã un loc de onoare în planul
divin. Ele sunt instituþiile cele mai vechi ale istoriei umane. Sunt un prototip
ºi, ca atare, rãmân ºi vor rãmâne întotdeauna un model care trebuie sã se
reproducã. Sunt instituþiile cele mai importante: originea ºi fundamentul
societãþii omeneºti. Conciliul afirmã cã „familia însãºi a primit de la Dumnezeu
aceastã misiune, ca sã fie prima ºi vitala celulã a societãþii” . Pe aceeaºi linie6

conciliarã, papa Paul al VI-lea afirmã de mai multe ori cã familia este „nucleu
social prim ºi sacru”, „primul nucleu natural”, „celula naturalã a societãþii
umane”, „celula fundamentalã a vieþii sociale”, „prima sacrã societate
întemeiatã de Dumnezeu Creatorul, guvernatã de legile sale”, „celula de bazã” .7

O asemenea instituþie, atât de importantã ºi de fundamentalã, nu putea sã se
nascã din niºte combinaþii întâmplãtoare sau din diferite tentative umane. Papa
declarã explicit: „Cãsãtoria nu este, deci, efectul întâmplãrii sau produsul unor
forþe naturale inconºtiente; este o înþeleaptã instituþie, fãuritã de Creator pentru
a realiza în omenire planul sãu de iubire” .8

Cãsãtoria ºi familia sunt, aºadar, legate de Dumnezeu Creatorul ºi ele au o
transcendentã relaþie cu Dumnezeu; de la el vin ºi cãtre el sunt orânduite;
familiile se întemeiazã ºi trãiesc iniþial pe pãmânt, dar sunt destinate sã se
reuneascã în cer.
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Desigur, acesta este un plan ce trebuie considerat cu ochii credinþei într-o
perspectivã escatologicã, conform cãreia toate lucrurile sunt orânduite de
Dumnezeu pentru mântuirea ºi fericirea supranaturalã a oamenilor. Numai în
aceastã luminã se poate avea o idee clarã despre cãsãtorie ºi despre familie.
Orice concepþie sau doctrinã, care nu þine cont în mod suficient de aceastã
relaþie esenþialã a cãsãtoriei ºi a familiei cu originea sa divinã ºi cu destinul sãu
care transcende experienþa umanã, nu va înþelege nici realitatea lor profundã ºi
nici nu va putea gãsi calea exactã pentru a rezolva problemele inerente vieþii
familiale.

Dacã vor sã rezolve criza, cãsãtoria ºi familia trebuie sã redescopere planul
divin asupra lor. Acest lucru este posibil numai în lumina revelaþiei exprimate
în Biblie ºi interpretate în mod autentic ºi competent de cãtre magisteriul
Bisericii.

1.2.  Comunitate de viaþã ºi iubire

Iubirea nu a fost întotdeauna consideratã ºi trãitã la justa sa valoare. De
aceea, Biserica a cãutat mereu sã intervinã pentru a o readuce la demnitatea sa.
Dar ea, Biserica, nu a fost întotdeauna înþeleasã corect, ba chiar de multe ori i
s-a adus acuza cã ar fi duºman al iubirii umane. Papa Paul al VI-lea este
conºtient de acest lucru ºi rãspunde în mod hotãrât „nu” acestor acuze: „Foarte
adesea Biserica a pãrut, bineînþeles, pe nedrept, neîncrezãtoare faþã de iubirea
umanã. De aceea, dorim astãzi sã vã spunem în mod clar: „nu, Dumnezeu nu
este duºmanul marilor realitãþi umane, ºi Biserica nu desconsiderã nicidecum
valorile trãite zilnic de milioane de cupluri” .9

Nu numai cã Dumnezeu nu este duºmanul iubirii conjugale, dar el însuºi
este cel care a voit-o, a creat-o, a declarat bunãtatea sa. Iubirea umanã este
excelentã în obârºiile ei: „ºi a vãzut Dumnezeu cã toate acestea erau bune”
(Gen 1,31). De aceea, este necesar sã se meargã din nou „la origini”, la Biblie,
pentru a intui idealul iubirii conjugale ºi, în consecinþã, a comunitãþii în care ea
se concretizeazã. Numeroasele studii, analizele psihologice, cercetãrile
psihanalitice, anchetele sociologice, reflecþiile filozofice vor putea desigur
aduce luminã asupra sexualitãþii ºi iubirii umane, dar ne-ar întuneca mintea
dacã am uita aceastã fundamentalã învãþãturã care ne-a fost datã încã de la
început, ºi anume: dualitatea sexelor a fost voitã de Dumnezeu, pentru ca
bãrbatul împreunã cu femeia sã fie o imagine a lui Dumnezeu.

 END, 1.9
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Creându-l pe om, Dumnezeu nu l-a lãsat singur ºi nu l-a destinat la
solitudine, deoarece, cum el însuºi zice, „nu este bine ca omul sã fie singur”
(Gen 2,18). De unul singur, omul nu putea fi imaginea lui Dumnezeu care este
iubire, care este comuniune de persoane. Omul avea nevoie de cineva care sã-i
fie „asemenea”, pentru a se ajuta, pentru a se completa, pentru a intra în relaþie
de iubire ºi de comuniune (Gen 2,18). De aceea, „Dumnezeu l-a creat pe om
dupã chipul sãu; dupã chipul lui Dumnezeu l-a creat; bãrbat ºi femeie i-a creat”
(Gen 1,27). Astfel, bãrbatul ºi femeia poartã înscrisã în însãºi natura lor
chemarea la iubire. Servindu-se de cuvintele unui autor englez, papa declarã:
„Domnul ne-a fãcut bãrbaþi ºi femei pentru a ne învãþa sã iubim. A întipãrit în
naturã aceastã lege, care este finalitatea sa, proiectul sãu. Vrea ca bãrbatul ºi
femeia sã înveþe a se iubi prin faptul cã ei sunt complementari ºi cautã acea
integrare, unitate ºi interpersonalitate care mâine va fi, dacã va voi Dumnezeu,
familie” .10

Nici o tendinþã, nici o atracþie nu este atât de puternicã în natura bãrbatului
ºi a femeii ca aceea care îi atrage sã se iubeascã ºi sã se uneascã într-o
comunitate de viaþã diferitã de oricare alt tip de comunitate umanã. Într-adevãr,
unirea dintre bãrbat ºi femeie se deosebeºte în mod radical de orice altã
asociere umanã ºi constituie o realitate singularã, ºi anume aceea cã cuplul este
întemeiat pe dãruirea reciprocã, unul altuia: „ºi vor deveni amândoi un singur
trup” (Gen 2,24).

Concret, aceastã unire vrea sã semnifice o unire foarte intimã ºi profundã,
unire nu numai a trupurilor ºi a instinctelor, ci o unire totalã a gândurilor, a
inimilor, a întregii persoane, unire care face din cei doi „o singurã inimã ºi un
singur suflet”, s-ar putea spune „chiar o singurã fiinþã”. Însã profunda unire a
bãrbatului ºi a femeii nu anihileazã persoanele lor. Darul nu este o fuziune.
Fiecare persoanã rãmâne distinctã ºi, departe de a se dizolva în dãruirea
reciprocã, se afirmã ºi se cizeleazã, creºte în tot decursul vieþii conjugale
conform acestei mari legi a iubirii: a se dãrui unul altuia pentru a se dãrui
împreunã.

O astfel de unire profundã nu poate înceta niciodatã, deoarece iubirea, prin
natura sa, cere de a fi durabilã, de a se angaja în mod desãvârºit pentru
totdeauna. Cele douã mari temelii pe care mâine va apãrea o familie legitimã
ºi bunã sunt exclusivitatea ºi perenitatea, premisele indisolubilitãþii. Sunt
exigenþe care intrã în planul iniþial al lui Dumnezeu, creatorul naturii umane.

 INS, V (1967), 963-964. Papa nu dezvãluie numele autorului englez.10
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Ele sunt, de fapt, niºte legi care sunt date pentru binele familiei. Departe de a
fi o sclavie, ele sunt o garanþie ºi o protecþie, un adevãrat sprijin, izvor de
unitate, de fericire, de spirit de dãruire ºi de sacrificiu.

Iatã într-o privire de ansamblu planul lui Dumnezeu asupra bãrbatului ºi
asupra femeii, care sunt chemaþi la iubire, la dãruire reciprocã, la unire
definitivã într-o comunitate de viaþã ºi de iubire. Acesta este într-adevãr
fericitul rezultat al Conciliului al II-lea din Vatican care, tratând despre
cãsãtorie ºi despre familie, nu doar prin prisma unor aspecte juridice, ci
bazându-se, în primul rând, pe planul divin, redescoperã valoarea iubirii
personaliste ºi a familiei ca o comunitate. Pe aceastã bazã, familia este definitã
„intimã comunitate de viaþã ºi de iubire conjugalã, fondatã de Creator ºi
structuratã dupã legi proprii” . Papa Paul al VI-lea va urma cu fidelitate11

doctrina conciliarã, insistând asupra vocaþiei bãrbatului ºi a femeii de a alcãtui
o comuniune de iubire ºi de viaþã. El vorbeºte despre familie ca despre „prima
societate umanã instituitã de bunãtatea creatoare a lui Dumnezeu tocmai ca
societate a iubirii, a dãruirii a douã fiinþe umane fãcute una pentru alta, pentru
a alcãtui o singurã viaþã în comunicarea de sentimente, de efecte, de
convieþuire, de colaborare, de ajutorare reciprocã, izvor de fericire mutualã” .12

În acest sens, se admite cã instituþia conjugalã nu mai existã doar pentru
procreare sau rezervând acesteia primul loc. Ea se întemeiazã ºi existã, în
primul rând, pe fundamentul iubirii. Fãcând apologia enciclicii Humanae vitae,
papa Paul al VI-lea face cunoscutã importanþa care a fost datã iubirii conjugale:
„Am urmat cu plãcere concepþia personalistã, proprie doctrinei conciliare, cu
privire la societatea conjugalã, dând astfel iubirii, care o genereazã ºi o
alimenteazã, locul proeminent ce i se cuvine în aprecierea subiectivã a
cãsãtoriei” .13

Societatea conjugalã nu este, de aceea, o sumã de trupuri sau de indivizi, ci
o comuniune intimã de viaþã, în care iubirea joacã un rol principal. Iubirea este
într-adevãr cimentul care dã acestei comunitãþi de viaþã soliditatea sa ºi elanul
care o duce spre desãvârºire. Toatã fiinþa participã la ea, în profunzimile
misterului ei personal ºi a componentelor sale efective, atât fizice, cât ºi
spirituale, pânã a constitui tot mai bine acea imagine a lui Dumnezeu pe care
cuplul are misiunea de a o întrupa zi de zi.
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Cu alte cuvinte, iubirea conjugalã trebuie sã îmbrãþiºeze întreaga persoanã
ºi trebuie sã tindã neîncetat spre perfecþiune, fãcând astfel ca soþii sã fie tot mai
vizibil imaginea lui Dumnezeu. Aceasta este vocaþia bãrbatului ºi a femeii
potrivit planului divin: ei sunt chemaþi sã se iubeascã, sã se dãruiascã, sã se
uneascã pentru totdeauna în cãsãtorie ºi în familie, care familie este ºi trebuie
sã fie comunitate de viaþã ºi de iubire.

1.3.  Comunitate nãscãtoare de viaþã

O datã cu Conciliul al II-lea din Vatican, în doctrina matrimonialã nu mai
existã o ierarhie a scopurilor, ierarhie care avea pe primul lor procrearea.
Totuºi, cu reevaluarea personalistã a iubirii conjugale, procrearea nu-ºi pierde
importanþa sa. Papa Paul al VI-lea ne pune în gardã faþã de opiniile ce încearcã
sã supraaprecieze iubirea conjugalã pânã la punctul de a omite un bine
fundamental al cãsãtoriei, care este copilul. De fapt, Conciliul însuºi declarã în
mod explicit cã, „prin caracterul sãu natural, instituþia însãºi a cãsãtoriei ºi a
iubirii conjugale sunt orânduite spre procrearea ºi educarea copilului” . Deci,14

natura însãºi a iubirii conjugale este cea care tinde sã se dãruiascã, sã se
rãspândeascã, sã se continue prin intermediul fecunditãþii. Enumerând
proprietãþile iubirii conjugale în Humanae vitae, pontiful conchide: „Este în
fine o iubire fecundã, care nu se epuizeazã în comuniunea dintre soþi, ci este
destinatã sã se continue, dând naºtere la noi vieþi” .15

Desigur, nu trebuie sã se uite cã natura iubirii conjugale se înscrie în
proiectul iniþial al lui Dumnezeu Creatorul ºi cã dualitatea sexelor a fost voitã
de el, pentru ca bãrbatul ºi femeia sã fie împreunã imaginea lui Dumnezeu ºi,
la fel ca ºi el, izvor de viaþã. Deci, Dumnezeu Creatorul este cel care a înscris
legea fecunditãþii în însãºi structura psihico-fiziologicã a bãrbatului ºi a femeii.
Chemându-i sã se uneascã în instituþia familialã, Dumnezeu a unit în chip
admirabil cele douã scopuri principale ale aceste instituþii: iubirea ºi
procrearea. Cu alte cuvinte, prin intermediul cãsãtoriei ºi a familiei, Dumnezeu
a unit în mod înþelept douã dintre marile realitãþi umane: misiunea de a
transmite viaþa ºi iubirea reciprocã ºi legitimã a bãrbatului ºi a femeii.

Trebuie subliniat apoi cã Dumnezeu nu numai cã a creat natura umanã ºi a
unit pe bãrbat ºi pe femeie în cãsãtorie, ci le-a spus în mod expres, sub formã
de precept: „Fiþi roditori, înmulþiþi-vã ºi umpleþi pãmântul” (Gen 1,28). El a

 GS 48 ºi 50.14
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încredinþat în felul acesta soþilor sarcina de a continua „opera primei creaþii”,
de a completa universul creat de el. Este o sarcinã de miniºtri ai planului lui
Dumnezeu asupra vieþii omeneºti, de miniºtri ai puterii sale creatoare. Din
acest motiv, ei pot fi numiþi „concreatori” în opera de conservare ºi de
organizare a lumii sau colaboratori liberi ºi responsabili ai lui Dumnezeu
Creatorul.

Adãugãm pe scurt un cuvânt despre importanþa pe care papa Paul al VI-lea
o acordã educaþiei, consideratã ca un rezultat necondiþionat al procreãrii. El
declarã cã soþii sunt consacraþi „misiunii sublime de a fi colaboratori ai lui
Dumnezeu în a revãrsa viaþa în noi creaturi ºi de a le educa în dezvoltarea
lor” . Conciliul al II-lea din Vatican confirmã aceastã misiune, fãcând din ea16

o datorie foarte gravã a pãrinþilor. Aceºtia, „deoarece au transmis fiilor lor
viaþa, au obligaþia foarte gravã de a-i educa” . Nu din întâmplare, în Familiaris17

consortio, papa Ioan Paul al II-lea pune în acelaºi capitol, îndatã dupã slujirea
datã vieþii, dreptul-datoria pãrinþilor de a da educaþie copiilor . Soþii sunt18

chemaþi, deci, sã colaboreze cu Dumnezeu nu numai în a da viaþã fizicã fiilor
lor, ci ºi în a cultiva spiritul lor, deci de a fi nu numai „nãscãtori”, ci deopotrivã
ºi pãrinþi.

În felul acesta, soþii rãspund uneia dintre vocaþiile lor cele mai mari ºi
îndeplinesc una dintre operele cele mai nobile în aceastã lume. Ei sunt
„copãrtaºi” la iubirea creatoare a lui Dumnezeu, sunt pãrtaºi la iubirea pe care
el o poartã omenirii ºi tuturor fiilor ei, ºi prin care doreºte sã îi înmulþeascã pe
fiii oamenilor pentru a-i face pãrtaºi la viaþa sa ºi la fericirea sa veºnicã.

Multe sunt încã expresiile utilizate de papa Paul al VI-lea pentru a scoate în
relief aceastã nobilã vocaþie ºi demnitate a familiei: „izvor de viaþã”; „primul
sacru nucleu social, în care existenþa umanã se deschide, se formeazã, se
defineºte” . Familia este, deci, o lucrare bunã a lui Dumnezeu, prin care el19

continuã opera creatoare în lume. Dupã pãrerea papei, nu existã o altã instituþie
umanã care sã facã mai comprehensibil ºi mai vizibil gândul lui Dumnezeu
Creatorul ºi modul cum el îl cheamã pe om sã colaboreze la opera sa. El îl face
pãrtaº la prerogativele sale cele mai înalte: iubirea ºi viaþa, ceea ce, simultan,
este o vocaþie ºi o misiune.

 INS (1963), 400.16

 GE 3; GS 50.17

 Familiaris consortio, 28-41.18

 Lett. past., 836; cf. INS, VII (1969), 1184; INS, XIII (1974), 1055.19
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Dupã aceastã sintezã a gândirii papei Paul al VI-lea cu privire la familie în
planul divin, se poate conchide cã ea a fost voitã de Dumnezeu, cu legi ºi
scopuri determinate, drept o comunitate de viaþã ºi de iubire, ca o comunitate
izvorâtoare de viaþã. Importanþa revelaþiei este incontestabilã în cãutarea
identitãþii familiei, ba, mai mult, fãrã lumina Bibliei, nu se poate avea o idee
clarã despre familie. Nu ne rãmâne altceva de fãcut decât sã preamãrim planul
divin, care face din instituþia familialã un obiect ideal ºi superlativ, deoarece
consacrã vieþii, a cãrui început ºi sfârºit este Dumnezeu, un cãmin de iubire, de
fericire, de virtuþi fundamentale pentru existenþa umanã.

2. Familia sfinþitã de Cristos

2.1.  Prin reconfirmarea proiectului iniþial

Familia conceputã în planul divin ca o comunitate de iubire unicã, fidelã ºi,
deci, fecundã, era o operã foarte bunã ºi frumoasã la început. Dar pãcatul a
umbrit proiectul iniþial al lui Dumnezeu, fãcând ca valorile comuniunii
interpersonale în cadrul cuplului sã-ºi piardã puritatea ºi frumuseþea
primordialã. Se rãspândirã, în schimb, adulterul, divorþul, poligamia, sclavia
femeii ºi aºa mai departe.

Totuºi, Dumnezeu nu a permis ca planul sãu asupra instituþiei familiale sã
fie distrus complet. Deja în Vechiul Testament se pot sesiza momente în care
este exaltatã fidelitatea conjugalã ºi luatã ca model al alianþei lui Dumnezeu cu
poporul sãu, acesta din urmã fiind deseori infidel (cf. Os 2,18-25; Ier 3; Is 54,5-
8), ºi în care este exaltatã mãreþia ºi frumuseþea iubirii (cf. Ct)

A fost necesar sã vinã Isus pentru a restaura deplin ºi definitiv alianþa
divino-umanã; ca Mire, el iubeºte ºi se dãruieºte pentru a mântui lumea (Ef
5,23-25). Prin el, cãsãtoria ºi familia sunt readuse la proiectul divin iniþial ºi
redobândesc o nouã valoare în economia divinã. Dar mai înainte de a interveni
în mod explicit prin învãþãtura sa, Isus a exprimat în mod explicit valoarea
cãsãtoriei ºi a comunitãþii de familie prin persoana ºi prin însãºi viaþa sa,
alegând sã vinã în lume, ca toþi oamenii, prin intermediul unui cuplu: Iosif ºi
Maria. Mântuitorul a început opera de mântuire prin intermediul acestei uniri
virginale ºi sfinte în care se manifestã atotputernica sa voinþã de a purifica ºi
de a sfinþi familia, sanctuar de iubire ºi leagãn al vieþii.

Cristos onoreazã familia întrupându-se în ea, acceptând legãturile de sânge,
fiind pãrtaº la bucuriile ºi suferinþele ei, petrecând în ea cea mai mare parte a
vieþii pãmânteºti, crescând în tãcere, în ascultare, în muncã, mai înainte de a
începe în mod public misiunea sa mesianicã. Prin aceastã alegere, Isus a
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aprobat, a reconfirmat importanþa ºi demnitatea familiei, a ratificat, a canonizat,
a sfinþit aceastã instituþie comunã nouã, tuturor, ºi generatoare a existenþei
umane. Cu Isus, familia din Nazaret devine un exemplu de comunitate
familialã, de comuniune de iubire ºi de viaþã sfântã.

Începându-ºi viaþa publicã, Isus o inaugureazã chiar în ambianþa unei
sãrbãtori matrimoniale, dedicându-i prima sa minune (cf. In 2,1-11). Ne
amintim apoi celelalte momente în care Isus a fost pãrtaº la viaþa de familie.
Este suficient de a-l revedea în casa Martei ºi a Mariei, surorile lui Lazãr (cf.
Lc 10,38-42), în casa lui Simon fariseul (cf. Lc 7,35-50), în casa lui Petru (cf.
Lc 4,38 º.u.), a lui Iair (cf. Lc 8,40-56).

Dar în afara tuturor acestor episoade, Isus a intervenit în mod direct ºi
decisiv prin predica sa pentru a restabili concepþia ºi demnitatea cãsãtoriei ºi
a familiei într-o societate favorabilã divorþului ºi coruptã de pãcat. În acest fel,
Domnul Isus Cristos s-a prezentat oamenilor ca învãþãtor, renovator ºi
reformator al familiei.

Mai înainte de toate, în învãþãtura sa cu privire la cãsãtorie, Isus nu face
altceva decât sã ne retrimitã la începutul creaþiei, la proiectul primordial al lui
Dumnezeu Tatãl, pentru a readuce instituþia matrimonialã la „puritatea de la
început”, deoarece „la început nu a fost aºa” (cf. Mt 19,8). Pentru a înþelege mai
bine cum Cristos a restabilit demnitatea primordialã a cuplului, vom face apel,
împreunã cu papa Paul al VI-lea, la textul din Evanghelia dupã Matei 19,3-8 .20

Mesajul evanghelic aminteºte cã, la întrebarea fariseilor cu privire la divorþ,
Isus declarã voinþa precisã a lui Dumnezeu încã de la începutul creaþiei,
servindu-se de douã versete din Genezã: adicã de Gen 1,27, asupra diferenþierii
sexuale voite de Dumnezeu, ºi de Gen 2,24, cu privire la vocaþia bãrbatului ºi
a femeii de a fi un singur trup, încheind apoi cu proclamarea legii universale
ºi fãrã excepþie a unitãþii ºi indisolubilitãþii cãsãtoriei: „Ceea ce Dumnezeu a
unit, omul sã nu despartã” (Mt 19,6). Permisiunea de divorþ acordatã de Moise
este interpretatã de Isus doar ca un rezultat istoric derivat din „împietrirea
inimii” (Mt 19,8). El, în schimb, desfiinþeazã permisiunea mozaicã ºi se
prezintã ca reînnoitor hotãrât al adevãrului primordial despre cuplu în planul
divin. Cuplul a fost conceput ºi voit de Dumnezeu ca indisolubil, ºi acest
principiu, înscris deja în dreptul natural, a fost confirmat ºi întãrit pentru
creºtini de legea Evangheliei, acolo unde Cristos face observaþia cã omul nu
poate îndrãzni sã despartã ceea ce Dumnezeu a unit.

 Cf. Sacerdotalis coelibatus, 20.20
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Pentru pontif, ca ºi pentru Cristos, soþii sunt uniþi de Dumnezeu însuºi, ºi nu
doar cauzele naturale sunt cele care duc la întemeierea familiei, ci „Dumnezeu
însuºi a pus mâinile asupra ei, fiindcã zice: «Ceea ce Dumnezeu a unit, omul
nu trebuie sã despartã»” . De aceea, Cristos cere fidelitate absolutã în viaþa21

conjugalã, condamnând adulterul ºi divorþul (cf. Mt 5,32 ºi 19,9; Lc 16,18).
Fidelitatea absolutã trebuie sã fie înþeleasã ºi respectatã chiar ºi în gânduri ºi
în inimi, ºi nu doar în extern (cf. Mt 5,28). Isus vrea sã dea astfel cãsãtoriei o
„inimã nouã”, sã conducã instituþia familialã la perfecþiunea, la idealul fixat de
Dumnezeu.

Învãþãtura lui Isus Cristos asupra unitãþii ºi indisolubilitãþii instituþiei
conjugale are întotdeauna valoare de lege, deoarece este o lege a lui Dumnezeu,
lege divinã care nu se schimbã, care nu se învecheºte. Ea are valoare pentru
toþi, deoarece, fiind lege a lui Dumnezeu, nu poate fi anulatã de nici o
transformare culturalã ºi socialã. Are valoare pentru totdeauna ºi pentru toþi ºi
pentru faptul cã învãþãtura lui Cristos îºi împlântã rãdãcinile în natura umanã,
înalþã iubirea conjugalã, face ca familia sã fie sãnãtoasã ºi capabilã de a educa
copiii cum se cuvine, cu binefaceri incalculabile pentru societate, pentru stat,
pentru întreaga lume.

În fine, are valoare deoarece este spre binele familiei, pentru stabilitatea,
fericirea ºi demnitatea ei, fãcând din ea o adevãratã comunitate de viaþã ºi de
iubire unicã ºi indisolubilã. Biserica nu poate niciodatã sã înceteze a învãþa
aceste exigenþe radicale ale lui Isus. Ea are misiunea de a le pãzi ºi de a le apãra
exact dupã spiritul lor. ªi, într-adevãr, aceastã misiune a sa de a proclama
adevãrul spus de Cristos asupra instituþiei familiale se reînnoieºte continuu în
decursul secolelor, în ciuda schimbãrilor istorice, culturale ºi sociale care cautã
sã îndepãrteze proiectul iniþial al lui Dumnezeu asupra cãsãtoriei ºi asupra
familiei, proiect reconfirmat ºi reconsolidat de Cristos.

2.2.  Prin sacramentul Cãsãtoriei

În opera de mântuire a realitãþii matrimoniale ºi familiale, Isus nu s-a limitat
la a o readuce la adevãrul ei iniþial prin caracteristicile de unitate ºi
indisolubilitate, ci a înãlþat-o la un sublim nivel de perfecþiune ºi de demnitate.
Fiind deja sacrã, de instituire divinã, cãsãtoria între creºtini a fost sfinþitã de
Cristos prin darul sacramentului. Papa Paul al VI-lea afirmã în aceastã privinþã:
„El [Isus Cristos] nu numai cã a recondus familia la puritatea sa primordialã

 INS, VIII (1970), 1012.21
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(cf. Mt 19,8), ci a fãcut din cãsãtorie un sacrament, adicã un mijloc de a
dobândi harul” .22

Cu toate acestea, sacramentalitatea cãsãtoriei nu a fost întotdeauna pusã în
evidenþã în mod satisfãcãtor, întrucât timp îndelungat discursurile asupra
cãsãtoriei au fost orientate mai mult din punct de vedere juridic decât teologic.
De aceea, este absolut necesar de a redescoperi importanþa sacramentalitãþii
cãsãtoriei, de a explica cum instituþia naturalã, prin faptul însuºi cã se
celebreazã între douã fiinþe însemnate cu caracterul creºtin, devine sacrament,
se divinizeazã, se aprinde în interior de caritatea divinã ºi este izvor peren de
har ºi de sfinþire.

Conciliul al II-lea din Vatican subliniazã aceastã realitate afirmând cã soþii
creºtini nu sunt singuri, ci cã „Mântuitorul oamenilor ºi Mire al Bisericii” vine
în întâmpinarea lor prin sacramentul Cãsãtoriei . Papa Paul al VI-lea reia23

doctrina conciliarã, citând-o ºi textual. Dar discursul cel mai complet asupra
sacramentalitãþii cãsãtoriei a fost cel adresat Echipelor Notre-Dame la 4 mai
1970. Dupã ce a tratat teologia Cãsãtoriei în creaþie, pontiful dezvoltã teologia
Cãsãtoriei, luându-l ca „învãþãtor” pe apostolul Paul, ºi începe tratarea ei cu
sacramentul Botezului, prin care, cu ajutorul lucrãrii Duhului Sfânt, toþi devin
creaturi noi în Cristos. „Lucrare a Duhului Sfânt (cf. Tit 3,5), regenerarea
baptismalã face din noi creaturi înnoite (cf. Gal 6,15), chemate sã trãiascã, la
fel ca ºi noi, o viaþã nouã (Rom 6,4)” .24

Cristos a primit însã de la Tatãl misiunea de a mântui ºi de a reînnoi nu
numai omul, ci ºi instituþiile sale, precum ºi istoria sa. De aceea, „în aceastã
mare operã de reînnoire a tuturor lucrurilor în Cristos, cãsãtoria, ºi ea purificatã
ºi reînnoitã, devine o realitate nouã, un sacrament al noii alianþe” .25

Devine sacrament nu în virtutea unui pact, a unui statut juridic, ci în virtutea
caracterului creºtin ºi, deci, este sacrament numai pentru cei botezaþi. Prin
Botez, creºtinii sunt inseraþi în Cristos ºi în trupul sãu mistic, Biserica, aºa încât
începe sã se instaureze o relaþie ontologic nouã între unii ºi alþii ºi acþiunile lor
se desfãºoarã în Cristos. Pe acest temei, papa Paul al VI-lea afirmã: 

Doi creºtini doresc sã se cunune. Sfântul Paul îi avertizeazã: „Voi nu vã mai
aparþineþi vouã înºivã” (1Cor 6,19). Membre ale lui Cristos, ambii întru Domnul,

 INS, V (1967), 616.22

 Cf. GS 48.23

 END , 7.24

 END , 7.25
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ºi unirea lor se face tot întru Domnul, ca ºi cea a Bisericii ºi, de aceea, aceastã
unire este o „mare tainã” (Ef 5,2), un semn care nu numai cã reprezintã misterul
unirii lui Cristos cu Biserica, ci mai mult încã, îl conþine ºi-l rãspândeºte în jur .26

Iatã fundamentul ºi esenþa realitãþii sacramentale a cãsãtoriei creºtine. Ea nu
este o „afacere lumeascã”, ci o unire fãcutã „în Domnul”, de bãrbatul ºi femeia
„recreaþi” (creaþi din nou) în baia botezului. Unirea lor nupþialã este inseratã
ipso facto în noua ºi veºnica alianþã matrimonialã, cea a lui Cristos cu Biserica,
ºi aceasta este o „mare tainã” (Ef 5,32).

Ar trebui acum sã analizãm detaliat celebrul text Ef 5,21-35. Nefiind însã
aici locul potrivit pentru a o face, reamintim totuºi faptul cã apostolul Paul vede
în Gen 2,24, „ºi amândoi vor fi un singur trup”, reprezentarea profeticã a unirii
dintre Cristos ºi Bisericã, un „mare mister” ascuns în cãsãtoria creaþiei, ºi care
apoi va fi realizat ºi în cãsãtoria creºtinã. ªi, de aceea, sfântul Paul comparã
unirea matrimonialã a creºtinilor cu cea dintre Cristos ºi Bisericã ºi îi îndeamnã
pe soþi sã-ºi iubeascã soþiile lor precum Cristos îºi iubeºte Biserica.

Or, spre deosebire de Vechiul Testament, alianþa nupþialã dintre Dumnezeu
ºi omenire, dintre Cristos ºi Bisericã (omenirea rãscumpãratã), serveºte de
model pentru cãsãtoria creºtinã, ºi nu numai de model, ci ºi de izvor de har,
pentru a o face sã devinã o reflectare fidelã a relaþiilor nupþiale dintre Cristos
ºi Bisericã. Din acest motiv, cãsãtoria creºtinã nu este doar un simbol al
cãsãtoriei cereºti, ci un germen care o reprezintã în ea însãºi ca activã ºi
eficientã. Altfel spus, unirea soþilor creºtini nu este doar un semn ce semnificã
misterul unirii nupþiale dintre Cristos ºi Bisericã, ci îl conþine, îl participã ºi-l
rãspândeºte în jur.

Aceastã întreagã realitate a devenit posibilã prin harul Duhului Sfânt, care
este suflul ei dãtãtor de viaþã. Duhul Sfânt, fiind legãtura de iubire dintre
Cristos ºi Bisericã, în virtutea sacramentului cãsãtoriei, este legãtura de iubire
ºi dintre soþii creºtini. El le comunicã, deci, capacitatea sa de a iubi cu o iubire
divinã, cu iubirea lui Cristos însuºi: „Iubiþi-vã unii pe alþii precum eu v-am
iubit pe voi” (In 13,34).

Înseºi exprimãrile iubirii conjugale sunt inserate în sfera iubirii divine, înseºi
manifestãrile acþiunii lor sunt, pentru soþii creºtini, pãtrunse de aceastã iubire
pe care ei o primesc din inima lui Dumnezeu. Iubirea umanã, lucru bun la
origine, dar coruptã de pãcat, este astfel salvatã, mântuitã, purificatã, reînnoitã,
înãlþatã ºi sfinþitã de Cristos; devine „vehicul ºi instrument” al iubirii divine

 END , 8.26
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între soþi; este transformatã în har ºi mai ales a devenit demnã de a fi „prezenþa
ºi simbolul” iubirii reciproce dintre Cristos ºi Bisericã.

Iatã mesajul îmbucurãtor al noutãþii creºtine a cãsãtoriei. Isus nu se
mulþumeºte sã o îndrepte spre perfecþiunea iniþialã pe care pãcatul a umbrit-o,
ci îi dã o nouã valoare ºi semnificaþie religioasã, o face sacrament al noii
alianþe. Aceasta devine un model ºi un ideal foarte înalt pentru soþii creºtini
care, prin harul sacramentului, sunt inseraþi în ea, participã, sunt pãrtaºi la ea,
o actualizeazã ºi o reflectã.

Iatã marea nobleþe a cãsãtoriei creºtine. Fiind un sacrament, cãsãtoria
îmbracã un „caracter sacru”, devine o valoare religioasã de „primã mãrime”,
capãtã un „preþ inestimabil”. De aceea, papa Paul al VI-lea îi invitã pe soþii
creºtini sã fie conºtienþi de acest „sacramentum magnum” al Cãsãtoriei ºi de
a nu ezita niciodatã de a da mãrturie despre demnitatea ei .27

În acelaºi timp, este o mare nobleþe pentru familia însãºi, care se naºte ºi se
întemeiazã pe sacramentul Cãsãtoriei. Dintre toate instituþiile umane, ea este
singura comunitate de viaþã întemeiatã pe un sacrament. Ea este unica societate
naturalã înãlþatã, asumatã în ordinea harului, unitã cu trupul lui Cristos. Ea este,
aºadar, unica societate naturalã care are privilegiul de a fi locul unde este
exprimat ºi fãcut vizibil pactul de iubire dintre Cristos ºi Bisericã. Isus Cristos
a voit în felul acesta sã o sfinþeascã ºi sã o înalþe la o nouã demnitate umanã ºi
creºtinã.

2.3.  Prin harul dat spre perfecþiune

Reducând cãsãtoria la puritatea primordialã ºi ridicând-o la demnitatea de
sacrament, Cristos nu-i lasã pe soþi în seama propriilor forþe. Cristos rãmâne cu
ei pentru a-i ajuta sã se iubeascã aºa cum el însuºi a iubit Biserica. Prin
sacramentul Cãsãtoriei, Isus este prezent în unirea de iubire a soþilor ºi este
prezent aici pentru a trezi o iubire ºi mai mare. El este prezent cu harul Duhului
Sfânt, care este sufletul ei dãtãtor de viaþã. Într-adevãr, ambii, Cristos ºi Duhul
Sfânt, sunt prezenþi în mod activ în viaþa soþilor creºtini, aºa cum atestã
pontiful: „Voi nu mai sunteþi abandonaþi vouã înºivã, deoarece Cristos ºi Duhul
Sfânt, «aceste douã mâini ale lui Dumnezeu», potrivit expresiei sfântului Irineu,
lucreazã fãrã preget pentru voi” .28

 Cf. INS, I (1963), 400; INS, XIII (1975), 218.27

 END , 13.28
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Soþii creºtini, deci, graþie sacramentului Cãsãtoriei, sunt asistaþi ºi ajutaþi în
mod continuu pentru a duce la îndeplinire misiunea lor conjugalã ºi familialã.
Prin ea, ei sunt întãriþi ºi cvasi-consacraþi pentru împlinirea fidelã a propriilor
datorii, pentru realizarea propriei vocaþii pânã la desãvârºire. Idealul
perfecþiunii nu este rezervat doar câtorva privilegiaþi, ci este o vocaþie adresatã
tuturor. De aceea, ca ºi toþi creºtinii, ºi soþii sunt chemaþi la perfecþiune ºi la
sfinþenie în starea specificã vieþii lor. Pentru a realiza aceastã vocaþie,
sacramentul Cãsãtoriei este instrumentul. El este un izvor special de har, este
un izvor peren al tuturor harurilor de care au trebuinþã soþii. ªi aºa este,
deoarece Cristos, izvor inepuizabil de har, este prezent în ei în aºa fel încât
influenþeazã în mod constant viaþa soþilor.

Vorbind despre o atare misiune a lui Cristos, papa Paul al VI-lea evocã
prima minune de la nunta din Cana ºi afirmã cã „generosul act al Domnului
vrea sã simbolizeze asistenþa sa nelipsitã faþã de toþi cei care intenþioneazã sã
întemeieze o nouã familie, potrivit legilor lui Dumnezeu” . Cu alte cuvinte,29

gestul lui Isus la nunta din Cana nu este doar un semn plin de solicitudine faþã
de soþii aflaþi în dificultate, ci, pentru creºtini, este simbolul permanentei ºi
eficacei sale asistenþe divine. De aceea, papa cere în mod repetat soþilor sã fie
conºtienþi de asistenþa divinã în viaþa lor ºi-i încurajeazã: „Nu vã temeþi, Cristos
este cu voi! Este aproape de voi pentru a transfigura iubirea voastrã, pentru a-i
îmbogãþi valorile, deja ºi aºa atât de mari ºi nobile, cu cele mult mai admirabile
ale harului sãu” .30

Prin harul sacramental, Isus purificã, perfecþioneazã ºi sfinþeºte iubirea
soþilor creºtini, fãcând-o sã devinã reflexul iubirii divine. El este alãturi de soþii
creºtini pentru a face tare, stabilã, indisolubilã, legãtura care îi uneºte în
dãruirea reciprocã pentru întreaga viaþã.

Un fundament al indisolubilitãþii cãsãtoriei creºtine este ºi vocaþia de a fi
imagine a unirii totale ºi indefectibile existente între Cristos ºi Bisericã. Aºa
cum este imposibil de a rupe legãtura de iubire dintre Cristos ºi Bisericã, la fel
este imposibilã ruperea legãturii de iubire dintre soþii creºtini. Prin asistenþa sa,
prin harul sãu, Cristos face posibilã fidelitatea absolutã dintre soþi potrivit
exemplului sãu. Isus este alãturi de ei pentru a-i susþine în momentele de
dificultate, de încercare, de crizã, nelipsite, desigur, din realitãþile vieþii umane,
dar, în orice caz, nu de nedepãºit.

 INS, IV (1966), 1054.29

 INS, XIII (1975), 298; cf. INS, XII (1974), 428.30
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Papa Paul al VI-lea îi încurajeazã în mod insistent pe soþi sã depãºeascã
dificultãþile drumului conjugal cu ajutorul lui Cristos, care este întotdeauna
alãturi de ei. Prin harul sãu, ei vor putea sã fie orientaþi în mod dinamic spre
perfecþiune. 

Este alãturi de voi pentru a vã face sã simþiþi demnitatea voastrã de colaboratori
ai lui Dumnezeu creatorul, prin transmiterea inestimabilului dar al vieþii,
colaboratori ai lui Dumnezeu Providenþã, fãcându-l prezent înaintea copiilor
voºtri, în bucurii, în griji, în neliniºti .31

Desigur, Cristos nu poate lipsi în misiunea pe care o au soþii de a coopera
cu Dumnezeu în a transmite viaþa ºi a-i educa pe copiii lor. Ea este, într-adevãr,
una dintre cele mai mari vocaþii.

Acestea sunt doar unele dintre aspectele cele mai importante ale vieþii
conjugale ºi familiale, dar Cristos, prin sacramentul Cãsãtoriei, intervine cu
harul sãu în tot decursul perioadei de dezvoltare a vieþii familiei ºi o
influenþeazã în profunzime. Vorbind unor perechi de soþi cu ocazia nunþii de
argint, papa Paul al VI-lea afirmã: „Voi aþi experimentat cum harul îmbelºugat
al Sacramentului a fost întotdeauna gata de a coborî asupra voastrã, în
momentele vesele, ca ºi în cele triste, în crize ºi îndoieli, în eforturile
istovitoare ale educãrii fiilor voºtri, în neliniºtile inerente pentru reuºita lor, în
fascinantele infiltrãri ale rãului, ale exemplelor rele” .32

Tocmai din acest motiv, papa intenþioneazã sã îi conºtientizeze pe noii
cãsãtoriþi asupra importanþei ºi eficacitãþii harului sacramental al cãsãtoriei,
asupra asistenþei divine care sfinþeºte ºi fortificã unirea lor, idealizeazã viaþa
lor, ºi face familia lor sã fie aptã pentru îndeplinirea tuturor datoriilor. Iar
tinerilor care se pregãtesc pentru familie, le exprimã dorinþa ca adevãrata lor
iubire sã vinã de la Cristos, care-ºi dã viaþa pentru Bisericã, iar harul
sacramentului sã se reverse ca o „fântânã inepuizabilã” în întreaga lor viaþã
conjugalã.

Pentru papa Paul al VI-lea, familia creºtinã este locul unde se revarsã harul
Domnului. El o numeºte chiar „fluviu al harului” . Soþii sunt astfel întãriþi ºi33

consacraþi pentru îndeplinirea misiunii lor. Nu trebuie sã se descurajeze, deci,
în momentele dificile, ci sã nutreascã o puternicã speranþã bazatã pe forþa

 INS, XIII (1975), 298.31

 INS, VI (1968), 954; cf. INS, XI (1973), 498.32
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harului. Cu ea, cu speranþa, este întotdeauna posibilã continuarea itinerarului
de perfecþiune ºi de sfinþenie în viaþa conjugalã ºi familialã.

Aceasta este una dintre liniile constante ºi dominante în învãþãtura papei
Paul al VI-lea. Deja ca arhiepiscop de Milano, afirma cã idealul de perfecþiune
naturalã ºi supranaturalã ºi în familie este posibil ºi cã este unul dintre semnele
timpului apariþia familiei ca izvor de har. De aceea, predicã necesitatea unei
depline conºtientizãri a soþilor asupra caracterului sacramental al cãsãtoriei lor.
Ca papã, îi îndeamnã pe soþi sã studieze semnificaþia realã a sacramentului
Cãsãtoriei ºi influenþa harului în familie. „Vã încredinþãm, vouã, soþi ºi pãrinþi
creºtini, ºi diverselor iniþiative care promoveazã azi în Bisericã spiritualitatea
vieþii conjugale, sarcina de a studia în mod mai aprofundat bogãþiile
sacramentului Cãsãtoriei, repercusiunea sa în viaþa soþilor, a familiei ºi a
societãþii” .34

Acesta este, de fapt, ºi îndemnul sinodului episcopilor adresat familiei, adicã
necesitatea ca soþii creºtini sã devinã tot mai conºtienþi de harul sacramental al
Cãsãtoriei . Numai dobândind aceastã conºtientizare vor putea face progrese35

în spiritualitatea lor proprie, vor reuºi sã sfinþeascã întreaga lor viaþã conjugalã
ºi familialã.

În fine, din tot ceea ce am menþionat pânã acum, rezultã aºadar cã, dupã ce
a pierdut identitatea sa originalã din cauza pãcatului, cãsãtoria a fost readusã
de Cristos la adevãrul iniþial ºi, încã ºi mai mult, a fost ridicatã la demnitatea
de sacrament, prin intermediul cãruia Cristos însuºi este prezent cu harul sãu
în iubirea soþilor, aºa cum este prezent cu harul sãu în toate sacramentele. El
insereazã iubirea soþilor în misterul iubirii sale faþã de Bisericã, o preschimbã
în iubire supranaturalã, în har, ºi, în consecinþã, într-un mijloc de perfecþiune
ºi de sfinþire a soþilor înºiºi ºi a întregii familii.

3. Familia ca „Bisericã familialã”

3.1.  Natura „Bisericii familiale”

Dupã ce am analizat dimensiunea teologicã ºi spiritualã a familiei prin
prisma voinþei lui Dumnezeu, respectiv a lui Cristos, urmeazã acum în mod
necesar sã analizãm dimensiunea sa eclezialã, care astãzi este scoasã din ce în

 INS, IV (1966), 84.34

 IL SINODO DEI VESCOVI SULLA FAM IGLIA (1980), Messaggio del Sinodo alle famiglie35
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ce mai mult în relief. Conºtient de importanþa aceste dimensiuni, papa Paul al
VI-lea o accentueazã deseori în învãþãtura sa magisterialã. El aminteºte cã
familia ca „Bisericã familialã” nu este o invenþie a ultimelor timpuri, ci exista
deja la începutul Bisericii. „Acest titlu de „domestica ecclesia” urcã în timp
cãtre primii zori ai creºtinismului. Este de ajuns sã-i amintim pe cei doi soþi,
Aquila ºi Priscilla, citaþi de sfântul Paul, care-l vor urma pe Apostol în
diferitele sale cãlãtorii ºi care au avut onoarea de a-l primi ca oaspete în
Biserica localã (1Cor 16,19; Rom 16,5; sfântul Paul scria atunci din Efes).
Aceasta înseamnã cã ospitalitatea familialã ºi privatã a fost cuibul iniþial în care
au apãrut primele Biserici particulare, deja pãtrunse însã de caracterul social,
exclusiv, universal al Bisericii lui Cristos ºi a lui Dumnezeu” .36

Aceasta era metoda apostolicã a sfântului Paul; centrarea Bisericii pe
familie. În timpul cãlãtoriilor sale apostolice, el alegea anumite familii din
cetãþi care sã primeascã în casele lor comunitatea creºtinilor pentru acþiunile de
cult, promovând astfel „Bisericile familiale” .37

ªi pãrinþii Bisericii, când propun idealul familiei, o prezintã ca „mica
Bisericã”. Papa Paul al VI-lea, amintind în special concepþia sfântului Ioan
Gurã de Aur, exclamã: „În timpurile noastre, atât de dure pentru mulþi, ce mare
har este faptul de a fi primiþi în aceastã «micã Bisericã», dupã expresia sfântului
Ioan Gurã de Aur!”38

Fiind diminuatã în decursul istoriei, aceastã conºtiinþã a dimensiunii
ecleziale a familiei, Conciliul o redescoperã ºi o repropune în mod explicit
familiei de azi pentru a-i sublinia identitatea creºtinã. De aceea, vorbind despre
familia creºtinã ca despre „Biserica familialã”, el scoate în relief fundamentul
ei, care este sacramentul cãsãtoriei, precum ºi misiunea eclezialã: aceea de a
deveni un sanctuar al iubirii, al credinþei, al rugãciunii ºi al apostolatului .39

Papa Paul al VI-lea reia doctrina conciliarã asupra „Bisericii familiale”,
considerând-o ca „o recuperare a noþiunii teologice despre familie” . El cautã40

sã o explice mai amplu ºi mai ales sã cearã actualizarea sa în viaþa de familie.
Esenþa „Bisericii familiale” este înrãdãcinatã în sacramentul Cãsãtoriei.

Explicând cum cei botezaþi se cãsãtoresc „întru Domnul”, iar cãsãtoria lor

 INS, XIV (1976), 639-640.36

 Cf. Fap 2,46 ºi 5,42 unde se afirmã cã în casã era frântã „pâinea” ºi proclamatã „vestea37

cea bunã”.

 END , 12.38
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devine un sacrament prin care ei primesc harul pentru a semnifica ºi a fi pãrtaºi
la iubirea divinã dintre Cristos ºi Bisericã, pontiful afirmã cã iubirea lor îi
constituie într-un nou ordin în Bisericã, îi face sã devinã organul ei, o „celulã”
a sa. 

De aici am putea înþelege spre ce fel de comuniune intimã, puternicã ºi bogatã,
tinde caritatea conjugalã, ca realitate interioarã ºi spiritualã, ea transformã
comunitatea de viaþã a soþilor în ceea ce s-ar putea numi, dupã învãþãtura autoritarã
a Conciliului, „Bisericã familialã”, adevãratã „celulã a Bisericii”, aºa cum zicea
preaiubitul nostru predecesor Ioan al XXIII-lea la 3 mai 1959, celulã de bazã,
celulã în germen, cea mai micã, desigur, dar ºi cea mai fundamentalã a
organismului eclezial .41

Binecuvântând pentru prima datã în istoria liturgiei adusã la zi cununia a 13
cupluri în ziua de 13 aprilie 1975, papa afirmã explicit cã sacramentul
Cãsãtoriei este fundament al „Bisericii familiale”. „Voi reprezentaþi în mod
simbolic, în faþa ochilor noºtri ºi în faþa întregii Biserici, nenumãratul ºir de
familii care, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ca ºi voi în dimineaþa aceasta,
au pus bazele Bisericilor familiale, aºa cum a denumit Conciliul familia” .42

De aceea, esenþa „Bisericii familiale” nu constã în plasarea Bisericii în casã,
nu înseamnã doar un raport pur sociologic, psihologico-spiritual, ci, din contrã,
un raport intim, teologic, supranatural, fondat pe sacramentul Cãsãtoriei.
Sacramentul acesta insereazã familia în Bisericã, o face pãrtaºã la misterul ei
ºi îi acordã capacitatea de a fi semn eclezial în lume. Pe bunã dreptate, papa
Paul al VI-lea confirmã expresia unui cuplu din Echipele Notre Dame, care
recunoaºte în familia creºtinã „chipul zâmbitor ºi dulce al Bisericii” .43

Fiind „Bisericã familialã”, familia este chematã sã edifice Biserica însãºi.
Aceastã vocaþie se bazeazã pe preoþia comunã ºi universalã a credincioºilor,
conferitã de sacramentul Botezului. Atât preoþia ministerialã, care se bucurã de
speciale facultãþi ºi funcþii în Bisericã, cât ºi preoþia comunã a credincioºilor,
care are darurile sale, toþi, în mãsurã diferitã, dar întotdeauna operantã, sunt
responsabili de vitalitatea spiritualã ºi de rãspândirea Bisericii. Într-un chip
deosebit, familia creºtinã, în virtutea preoþiei comune de la Botez ºi a
sacramentului Cãsãtoriei, bucurându-se de daruri specifice, este chematã sã

 END , 8.41
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construiascã Biserica, constituind ea însãºi o comunitate de iubire, de credinþã,
de rugãciune ºi de apostolat.

Familia creºtinã este, deci, o „Bisericã familialã” nu numai la nivelul de „a
exista”, ci ºi în modul de a acþiona, fiind pãrtaºã la tripla funcþie eclezialã:
profeticã, sacerdotalã ºi regalã. Trebuie precizat însã cã „Biserica familialã” nu
este o alternativã a Bisericii, nu o epuizeazã, nu posedã toate elementele sale
esenþiale. Ea este mai degrabã o „Bisericã” incompletã ºi imperfectã, o
„Bisericã” în care se întâlnesc doar unele aspecte ale Bisericii ºi are nevoie de
aceasta, în special de Euharistie ºi de ministerele sale instituite, pentru a-ºi
putea trãi identitatea.

Totuºi, familia creºtinã, în modul sãu, în virtutea sacramentului Cãsãtoriei
ºi a Botezului, descoperã, evidenþiazã misterul Bisericii ºi este pãrtaºã la
misiunea sa specificã de mântuire a lumii. De aceea, este denumitã „Biserica
familialã”. Desigur, aceastã dimensiune eclezialã a familiei creºtine este foarte
importantã ºi nu putem sã nu ne exprimãm satisfacþia atunci când ea este tot
mai mult conºtientizatã ºi rãspânditã în comunitatea casnicã, deseori în mod
exemplar ºi edificator.

3.2.  Sanctuar al iubirii creºtine

Misiunea familiei creºtine de a semnifica ºi de a edifica Biserica se
realizeazã, în primul rând, în virtutea sacramentului Cãsãtoriei, chiar în esenþa
ºi în existenþa sa cotidianã întreþesute de relaþiile conjugale ºi familiale.
Conciliul afirmã cu claritate cã familia aratã lumii „autentica naturã a Bisericii,
atât prin iubirea, fecunditatea generoasã, unitatea ºi fidelitatea soþilor, cât ºi
prin binevoitoarea cooperare a tuturor membrilor ei” . Pe urmele doctrinei44

conciliare, papa Paul al VI-lea dã o explicaþie ºi mai amplã: 

Familia este Bisericã familialã. Ea reprezintã, în expresia sa onestã ºi moralã care
reuneºte inefabilele ºi inepuizabilele armonii a douã existenþe într-o singurã viaþã,
în originea sa sacramentalã, care înalþã iubirea naturalã, fragilã ºi schimbãtoare,
la nivelul de iubire supranaturalã, inviolabilã ºi mereu nouã (cf. Ef 5,21-23), în
deontologia sa, adicã în legea care o guverneazã ºi care face din iubirea ºi unirea
iniþialã o societate exclusivã ºi perenã, o unitate admirabilã ce o reflectã pe aceea
dintre Cristos ºi Bisericã, reprezintã ºi constituie – dupã cum spuneam – o micã

 GS 48.44
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Bisericã, un „element” al zidirii unicei ºi universalei Biserici, care este întregul
Trup mistic al lui Cristos .45

Este o vocaþie care nu anuleazã valorile naturale ale familiei, ci se realizeazã
în interiorul legãturilor sale de carne ºi sânge, deoarece valorile naturale ale
iubirii sunt înãlþate pânã acolo încât devin semn ºi loc al comuniunii perfecte
dintre Cristos ºi Bisericã. Acest caracter sacru al familiei creºtine nu rãpeºte
nimic din integritatea ºi naturalitatea familiei obiºnuite, ci o lumineazã lãuntric
cu un spirit nou de iubire ºi de fericire, o întãreºte în încercãrile ºi suferinþele
vieþii, îi conferã conºtiinþa misiunii sale proprii, îi dã sensul, gustul, tãria,
înþelepciunea adevãratei arte de a trãi împreunã viaþa muritoare în funcþie de
viaþa nemuritoare.

Deci, familia creºtinã este „Bisericã” în toate momentele existenþiale.
Iubirea supranaturalã, care vine de sus prin har, angajeazã nu numai relaþiile
dintre soþi, ci ºi cele dintre pãrinþi ºi copii. Ea se extinde tot mai abundent
asupra soþilor de la unul la celãlalt ºi de la ambii pãrinþi la copii, în schimburi
reciproce. Ei realizeazã astfel acea artã de a trãi împreunã, acea „intimã
comunitate de viaþã ºi de iubire”. Într-adevãr, Biserica însãºi este chematã sã
trãiascã comuniunea de iubire. De aceea, fiind conºtientã de dimensiunea sa
eclezialã, ºi familia creºtinã, în felul ei, trebuie sã tindã pentru a deveni o
comunitate de iubire.

Referindu-se în special la soþii ºi la pãrinþii creºtini, papa Paul al VI-lea,
folosind cuvintele Conciliului, aminteºte cã ei trebuie sã se iubeascã ºi sã-i
educe creºtineºte pe copiii lor: „Numai astfel oferã tuturor exemplul unei iubiri
neobosite ºi generoase, edificã fraterna societate a caritãþii ºi devin martori ºi
cooperatori ai Maicii Biserici” .46

Este vorba de o iubire totalã, fecundã, fidelã, de o iubire care devine caritate
faþã de Dumnezeu întru rãspândirea împãrãþiei sale pe pãmânt, trupul mistic al
lui Cristos, Biserica. Iubirea rodnicã trebuie sã fie înþeleasã nu numai din punct
de vedere fizic, ci ºi spiritual, ca o iubire ce se prelungeºte prin ºi în educaþie.
Fiind, de iure, primii educatori ai fiilor lor, pãrinþii trebuie sã facã din familie
o bazã de creºtere fizicã ºi spiritualã ºi, prin urmare, o adevãratã celulã a
societãþii ºi a Bisericii. De mare importanþã în misiunea educativã e castitatea,
deoarece, prin ea, pãrinþii dau exemplu viu fiilor lor de fidelitate faþã de

 INS, XIV (1976), 639; cf. END , 8.45
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Dumnezeu ºi, în aceastã ascultare faþã de Dumnezeu, primesc ºi harurile
necesare pentru misiunea lor de educatori creºtini.

Fãrã îndoialã, existã ºi etape ºi faze dificile în viaþa conjugalã ºi de familie,
însã soþii, pãrinþii nu trebuie sã se descurajeze, ci sã trãiascã în realismul creºtin
care-i conduce spre a se recunoaºte ei înºiºi ca o comunitate aflatã în drum spre
perfecþiune, ca o comunitate inseratã în misterul pascal, prin care, în sânul
marii Biserici, aceastã micã Bisericã se recunoaºte în acest caz prin ceea ce ea
este cu adevãrat: o comunitate slabã ºi uneori pãcãtoasã ºi penitentã, dar iertatã,
în drum spre sfinþenie.

Deci, familia creºtinã nu este o comunitate perfectã, ci, mai degrabã, „o
ºcoalã ºi o salã de gimnasticã” în care învãþãm a ne iubi, a ne ierta, a ne corija,
a ne edifica reciproc pentru a ajunge la perfecþiune. Toþi membrii ei: tatã,
mamã, fii, participã la ea pe baza iubirii naturale transformate de har în iubire
creºtinã, ºi, încã ºi mai mult, în caritate creºtinã, virtutea prin care, în credinþã,
este iubit ºi slujit Cristos în celãlalt membru al familiei, aºa cum se întâmplã
în comunitatea eclezialã. De aceea, papa Paul al VI-lea cere familiei: 

Caritatea voastrã, realizatã de Cristos, sã se reverse asupra voastrã. Voi trebuie sã
fiþi cãmine ale iubirii umane primordiale, pe care Domnul, prin sacramentul
Cãsãtoriei, a ridicat-o la gradul de caritate, de har supranatural. Taþi, mame, fii ai
familiei, faceþi din casa voastrã o micã societate idealã, unde iubirea sã domine
suveranã; ea sã fie o ºcoalã casnicã a oricãrei virtuþi umane ºi creºtine .47

Convins de importanþa iubirii în familie, Pontiful va relua deseori acest
subiect în discursurile sale, ce abundã în diferite expresii ca: familie „conceputã
ºi organizatã ca o comunitate de iubire creºtinã”, „cuib sacru de iubire ºi de
viaþã, ºcoalã a bunãtãþii ºi a virtuþii”, „cãmin de iubire, de bunã înþelegere”,
„prezidiu de autenticã iubire conjugalã, de unitate ºi de pace” . Folosindu-se48

de imaginea exemplarã a preasfintei Familii, papa ureazã familiilor, în diferite
ocazii, „sã fie pãtrunse adânc de sensul constitutiv al propriei lor iubiri de
nedesfãcut ºi a unitãþii lor, prin multiplele virtuþi care-i alcãtuiesc fericirea ºi
demnitatea; sã fie, de asemenea, pãtrunse de simþul creºtin care exprimã
misterul reflectat de societatea conjugalã, cel al iubirii infinite cu care Cristos
iubeºte Biserica” .49
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Iatã, deci, cum se întrupeazã ºi se manifestã în familie misterul Bisericii.
Fiind sanctuar al iubirii creºtine, familia este ºi sanctuar casnic al Bisericii, este
„Biserica familialã”, este „element” de construcþie a Bisericii propriu-zise. De
aceea, Biserica aflã în familia creºtinã o posibilitate ºi o speranþã de a se naºte,
de a trãi ºi de a creºte.

3.3.  Sanctuar de credinþã

Una dintre misiunile cele mai importante ale Bisericii este aceea de a
proclama, de a vesti evanghelia. Prin urmare, ºi familia creºtinã, întrucât este
„Bisericã familialã”, este chematã sã ia parte la aceastã misiune profeticã. Papa
Paul al VI-lea subliniazã acest lucru afirmând cã 

familia, ca ºi Biserica, trebuie sã fie un spaþiu în care evanghelia este transmisã ºi
din care evanghelia sã se rãspândeascã în jur. Deci, înlãuntrul unei familii
conºtiente de aceastã misiune, toþi membrii ei evanghelizeazã ºi sunt evanghelizaþi.
Pãrinþii nu numai cã transmit fiilor lor evanghelia, dar pot primi ºi ei de la aceºti
fii aceeaºi evanghelie trãitã profund .50

Cu alte cuvinte, familia creºtinã nu este numai obiect de evanghelizare, ci
este ºi subiect de evanghelizare. În ea este prezent un adevãrat „potenþial de
evanghelizare”, întrucât membrii ei transmit evanghelia nu numai prin cuvânt,
ci ºi prin viaþa zilnicã, prin relaþiile naturale ºi familiale, de afecþiune ºi de
intimitate, cãlãuzite de credinþã. Conciliul vede în familia creºtinã o excelentã
ºcoalã pentru apostolatul laicilor, în care soþii sunt chemaþi sã fie „unul pentru
altul ºi, împreunã pentru fiii lor, martori ai credinþei ºi ai iubirii faþã de
Cristos” . Este însã necesar de notat cã, potrivit concepþiei papei Paul al VI-51

lea, chiar ºi fiii sunt chemaþi sã dea mãrturie despre evanghelie pãrinþilor lor
prin exemplul unei vieþi pline de credinþã, ºi nu numai viceversa. El cautã sã
propunã astfel o familie în care principiile evanghelice sã fie în centrul
dialecticii constructive dintre pãrinþi ºi fiii lor, dintre fii ºi pãrinþi.

Totuºi, atenþia Pontifului se concentreazã mai ales asupra datoriei pãrinþilor
de a evangheliza, de a-i educa pe copiii lor în credinþã. În primul rând, papa îi
îndeamnã insistent pe pãrinþii catolici sã insereze îndatã pe pruncii lor în
„familia nemuritoare care este Biserica, prin sfântul Botez”, ºi de a-i educa în
concordanþã cu aceastã renaºtere spiritualã. ªi în aceastã ordine de idei, nu

 Evangelii nuntiandi, 71.50
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putem sã nu citãm, cel puþin în parte, minunata paginã a papei Paul al VI-lea
care conþine cuvintele adresate Echipelor Notre Dame, cuvinte în care este
exaltatã credinþa pãrinþilor în îndeplinirea acestor datorii creºtine: 

Deveniþi mamã ºi tatã, soþii descoperã cu mirare, la izvorul baptismal, cã fiul lor,
în acel moment este fiul lui Dumnezeu „renãscut din apã ºi duh” (In 3,5) ºi cã le
este încredinþat pentru ca ei sã vegheze, sã se înþeleagã bine, atât asupra creºterii
sale fizice ºi morale, cât ºi a înmuguririi ºi a deplinei dezvoltãri în el a „omului
nou” (Ef 4,24)... Astfel, educaþia devine o adevãratã slujire a lui Cristos, potrivit
cuvintelor sale: „Ceea ce faceþi unora dintre aceºtia mici, mie îmi faceþi” (Mt
2,56) .52

Apoi, educaþia creºtinã nu este doar o slujire a lui Cristos, ci ºi o colaborare
la rodnicia Bisericii. Educând în mod creºtinesc pe copii, pãrinþii îi insereazã
în Bisericã, fãcând ca ea sã creascã tot mai mult. Ei trebuie sã fie conºtienþi cã
aceastã misiune îi priveºte pe ei înºiºi, în primul rând. „ªi pãrinþii unde sunt?
[întreabã papa] Nu sunt ei oare primii învãþãtori ai fiilor lor? Da, ei sunt
asociaþi responsabilitãþii ºi ministerului Bisericii pentru a-i iniþia pe fiii lor în
credinþã ºi în rugãciune” .53

Este o întrebare prin care papa se referã la indiferenþa multor pãrinþi faþã de
misiunea ce le revine: a-i educa în credinþã pe fiii lor. El vrea de aceea sã
aminteascã pãrinþilor cã ei sunt protagoniºtii credinþei pentru fiii lor ºi cã nu
trebuie sã îi delege pentru aceastã misiune pe preoþi sau pe profesorii de religie.
Spre a veni în ajutor pãrinþilor, pontiful însuºi le oferã un model de lecþie de
religie: 

Treziþi, pãrinþilor conºtiinþa micuþilor voºtri în a cãuta ceea ce este prioritar în
viaþa voastrã ºi descoperiþi-le îndatã taina interpretãrii ºi fericirii ei: chiar ºi copilul
este un „credincios”, un membru viu al Bisericii care este superfamilia societãþii
casnice ºi sociale. ªi pe mãsurã ce copilul creºte, sã fie conºtientizat asupra
nobleþei sale caracteristice: tu eºti creºtin, ºtii de asta? Acest lucru este un noroc
pentru tine, este o fericire pentru viaþa ta; niciodatã nu trebuie sã te ruºinezi de
faptul cã te afli în împãrãþia lui Cristos; un sacrament nou, cel al Mirului, trebuie
sã te întãreascã pe tine, creºtinule! .54

Opera de încreºtinare începutã cu Botezul trebuie continuatã de pãrinþi prin
conºtientizarea fiilor lor cu privire la demnitatea creºtinã ºi prin pregãtirea la
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primirea sfintelor sacramente. În ceea ce priveºte sacramentele, papa aminteºte
în special sacramentul Mãrturisirii, al Euharistiei ºi al Mirului.

Papa Paul al VI-lea insistã în mod deosebit asupra datoriei creºtinilor de a
urma ºi de a cultiva chemarea fiilor lor la preoþie ºi la viaþa monahalã, sã-ºi
aminteascã de faptul cã lipsa de vocaþii este cauzatã în mare mãsurã de
ambientul familial. Papa cere de mai multe ori, prin cuvintele Conciliului, de
a face din cãmin „un prim seminar” . Cere pãrinþilor sã fie generoºi în a oferi55

un fiu sau o fiicã de-a lor în slujba Bisericii ºi de a contribui astfel la eficienþa
apostolicã a Bisericii în lumea de azi. Spre a ilustra importanþa educaþiei
creºtine în familie referitor la vocaþii, el afirmã cã „acolo unde se înfiripã multe
vocaþii la starea preoþeascã ºi monahalã, acolo se trãieºte în mod generos
conform evangheliei, acolo este un semn cã existã pãrinþi fervoroºi buni, care
nu numai cã nu se tem, dar se simt bucuroºi ºi onoraþi de a-i dãrui Bisericii pe
fiii lor” .56

Sarcina educaþiei nu este uºoarã, dar pãrinþii trebuie sã fie siguri de ajutorul
divin prin harul sacramentului Cãsãtoriei. Mai mult, ei au deja un „dar
minunat” de la Dumnezeu, darul de a reprezenta, în timp ce educã, iubirea lui
Dumnezeu, providenþa sa, autoritatea sa, ºi astfel „micul botezat”, prin iubirea
pãrinþilor, descoperã iubirea paternã a lui Dumnezeu ºi, ne zice Conciliul,
„prima experienþã a Bisericii” . Mãrturia iubirii creºtine a soþilor între ei ºi a57

acestora pentru fiul lor este deja prin ea însãºi un anunþ fãrã cuvinte cã el este
fiu al lui Dumnezeu, cã trãieºte în familia sa ca într-o Bisericã.

Este evidenþiatã aici tema eficacitãþii exemplului în pedagogia educaþiei.
Este foarte bine cunoscutã zicala verba movent, exempla trahunt. Lucrul acesta
este foarte adevãrat, îndeosebi când este vorba de tineri. Ei dau crezare mai
curând faptelor decât cuvintelor. Tot aºa ºi în familie, mãrturia elocventã a
coerenþei creºtine este cea mai eficace ºi solidã educaþie ºi evanghelizare. Papa
Paul al VI-lea le zice pãrinþilor: „exemplul pe care-l daþi, jertfele pe care le
sãvârºiþi, binele pe care-l faceþi este prima ºi cea mai importantã ºcoalã de
catehism ºi de practicã creºtinã pentru fiii voºtri” . Deci, vestirea credinþei în58

„Biserica familialã” trebuie sã fie vie, ºi nu doar verbalã.
De asemenea, familiile creºtine sunt îndemnate sã fie tot atâtea sanctuare în

care se formeazã bunii slujitori ai lui Dumnezeu, fiii credincioºi ai Bisericii,
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cetãþeni oneºti ºi muncitori. Papa îºi exprimã încrederea Bisericii în pãrinþi, în
vocaþia lor de a-i educa, afirmând: „Contãm pe voi, în special pe voi, soþi ºi
pãrinþi creºtini, pentru ca viaþa cãminelor voastre sã fie profund creºtinã” .59

Într-adevãr, de modul în care ei îºi vor îndeplini misiunea va depinde
integritatea ºi soliditatea societãþii civile, fecunditatea însãºi a Bisericii. În
special azi, când „climatul secularizãrii” este mult mai rigid ca altãdatã, se
observã mai clar necesitatea ca familia creºtinã sã aparã ca un sanctuar de
credinþã, ca o comunitate care evanghelizeazã ºi educã în credinþã ºi la
credinþã. Mai mult încã, rolul „Bisericii familiale” devine mai necesar ºi mai
urgent acolo unde domneºte un climat antireligios.

3.4.  Comunitate în rugãciune

Un alt aspect caracteristic al „Bisericii familiale” este acela de a fi
comunitate de cult înlãuntrul cãreia rugãciunea comunitarã este una dintre cele
mai vechi ºi mai preþioase tradiþii ale sale. Deja la începutul creºtinismului,
casa era un loc de cult, o Bisericã ce se ruga ºi îl lãuda pe Domnul.
Redescoperind valoarea eclezialã a familiei creºtine, Conciliul învaþã cã ea
trebuie sã se manifeste ca sanctuarul casnic al Bisericii prin „rugãciunea
înãlþatã lui Dumnezeu în comun” . Papa Paul al VI-lea se va referi de mai60

multe ori la aceastã învãþãturã conciliarã, subliniind cã, „pentru recuperarea
noþiunii teologice a familiei ca Bisericã familialã, trebuie în mod coerent sã se
depunã un efort concret pentru a instaura în viaþa de familie rugãciunea în
comun” .61

Este un aspect care face ºi mai mult vizibilã esenþa familiei ca sanctuar al
Bisericii, ba chiar este un element indispensabil pentru ea. Familia este
„Bisericã familialã”, adicã membrii ei înalþã în comun rugãciuni stãruitoare
cãtre Dumnezeu; aºa încât, dacã nu ar exista acest element, îi va lipsi caracterul
însuºi de familie creºtinã.

Papa Paul al VI-lea înrãdãcineazã aceastã doctrinã în preoþia comunã
baptismalã, care cheamã familia sã participe atât la misiunea evanghelizatoare
a Bisericii, cât ºi la celebrarea cultului ei, a cãrei expresie deosebit de relevantã
este rugãciunea. Familia creºtinã este chematã în acest sens la funcþia
sacerdotalã a Bisericii, de a oferi jertfa rugãciunii ca Bisericã ºi în Bisericã.
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Exprimându-ºi satisfacþia pentru retrezirea „sentimentului eclezial” în familia
creºtinã, pontiful îndeamnã: „Noi vã rugãm, fii preaiubiþi ºi pe voi, în special
familii creºtine nou întemeiate, sã acordaþi, într-o formã cuvenitã ºi într-o
manierã discretã, dar ºi printr-o expresie religioasã, deschisã ºi colectivã, multã
cinste rugãciunii în comun în casele voastre” . ªi în chemarea la rugãciunea62

în comun, ca ºi în cea a credinþei, atenþia papei se opreºte cu precãdere asupra
datoriei foarte grave a pãrinþilor de a-i învãþa pe fiii lor sã se roage ºi a le da
exemplu de viaþã de rugãciune. Ei sunt chemaþi sã colaboreze la misiunea
Bisericii, iniþiind pe copiii lor în rugãciune. În aceastã operã este subliniat, în
chip special, rolul mamei. Ea are în aceastã primã pedagogie a religiei o sarcinã
pe cât de importantã ºi de demnã, pe atât de frumoasã ºi de emoþionantã. Papa
nu ezitã sã le întrebe pe mame dacã ele îºi îndeplinesc într-adevãr aceastã mare
datorie a lor: „Mame, îi învãþaþi voi pe copilaºii voºtri rugãciunile creºtinului?
(...) Îi ajutaþi, dacã sunt bolnavi, sã se gândeascã la Cristos suferind? Sã o
cheme în ajutor pe sfânta Fecioarã ºi pe sfinþi? Ziceþi cu ei rugãciunea
Rozariului în familie?” .63

Dar aceastã sarcinã este ºi a taþilor de familie, în ciuda marilor dificultãþi pe
care ei le întâlnesc azi pentru a fi mai des prezenþi în mijlocul familiei. Ei
trebuie sã se roage în familie ºi sã dea mãrturie de viaþã creºtinã, de aceea, papa
nu-i cruþã nici pe ei de aceastã întrebare: „ªi voi, taþilor, ºtiþi sã vã rugaþi
împreunã cu fiii voºtri? Cu întreaga comunitate casnicã? Cel puþin din când în
când? Exemplul vostru, în corectitudinea gândirii ºi a acþiunii, sprijinit de câte
o rugãciune comunã, valoreazã cât o lecþie de viaþã, cât un act de cult, având
un merit excepþional” .64

Cu toate acestea, el ºtie cã existã mulþi pãrinþi creºtini buni care se strãduiesc
sã îndeplineascã aceastã importantã ºi sacrã misiune, ºi exprimã gratitudinea
ºi elogiul adresat lor zicând: „Un cuvânt de felicitare meritã acele mame, acei
pãrinþi care se fac învãþãtori plãcuþi ai copilaºilor lor, deschizându-le buzele
spre a-i învãþa primele rugãciuni” .65

Este momentul sã spunem un cuvânt despre tipul de rugãciuni de recitat în
comun. În afarã de cele obiºnuite, papa Paul al VI-lea indicã în special douã:
Rozariul ºi Liturgia orelor. Amintind de directivele reglementãrii generale cu
privire la Liturgia orelor, potrivit cãreia familia este unul dintre grupurile
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potrivite pentru recitarea în comun a Oficiului divin, el afirmã cã „nimic nu
trebuie lãsat neîncercat, pentru ca aceastã indicaþie clarã sã gãseascã în familiile
creºtine o aplicare tot mai mare ºi îmbucurãtoare” . Fãrã îndoialã, celebrarea66

în comun a Liturgiei orelor este culmea la care poate ajunge rugãciunea
casnicã.

O altã rugãciune foarte recomandatã de pontif este Rozariul, considerat ca
una dintre cele mai excelente ºi eficace rugãciuni în comun pe care familia
creºtinã este invitatã sã le recite. El cere ca, „atunci când întâlnirea în familie
devine timp de rugãciune, Rozariul sã fie expresia sa frecventã ºi plãcutã” .67

Din fericire, sunt încã multe familii creºtine în care se recitã în comun aceastã
frumoasã rugãciune marianã.

Papa Paul al VI-lea nu dã indicaþii asupra altor tipuri de rugãciune în
familie, dar una dintre iniþiativele sale cele mai lãudabile în acest domeniu este
aceea de a veni în ajutor familiilor cu o carte specialã de rugãciuni. Prima datã
face acest lucru în 1956, ca arhiepiscop de Milano, printr-o carte intitulatã Il
rituale della famiglia – Ritualul familiei . Montini spune în introducere: „Cu68

acest mic Ritual, tata, mama ºi copiii devin promotorii cultului lui Dumnezeu
în intimitatea vieþii casnice . Iniþiativa este reluatã cu ocazia Anului Sfânt69

1975, cerând familiilor creºtine sã se obiºnuiascã cu rugãciunea în comun
fãcutã în casã. 

Noi ne propunem în acest an... de a pune în mâinile parohilor, spre a o distribui ºi
recomanda cu ocazia binecuvântãrii caselor, o cãrticicã de rugãciuni elementare
care se pot recita în fiecare locuinþã de membrii înºiºi ai familiei, care trebuie sã
se înalþe la casnica, dar minunata ºi emoþionanta demnitate de „domus ecclesiae”,
de „Bisericã familialã”, aºa cum a fost altãdatã: fiecare casã sã fie un cãmin de
iubire, de bunã înþelegere, de rugãciune, de formare creºtinã nouã ºi dinamicã .70

Într-un discurs cãtre clerul roman, papa Paul al VI-lea îi invitã pe preoþi sã
colaboreze în mod insistent la distribuirea cãrþii, exprimând speranþa vie de a
reaprinde în acest mod în creºtini arta ºi voinþa de a se ruga în case, în fiecare
familie în parte.
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Pontiful nu este strãin de dificultãþile pe care le întâmpinã omul zilelor
noastre în a se ruga, în a vorbi cu Dumnezeu. Este, de asemenea, conºtient de
dificultãþile create de condiþiile sociale, de diferite servicii, care nu favorizeazã
întâlnirile familiale frecvente. Cu toate acestea, pãrinþii sunt îndemnaþi sã se
sacrifice pentru a elimina obstacolele din calea rugãciunii familiale, deoarece
este ceva caracteristic activitãþii creºtinului de a nu se lãsa învins de
condiþionãrile mediului, ci de a le depãºi; de a nu ceda, ci de a se ridica
deasupra lor.

Dintre toate acestea, se poate nota marea importanþã pe care papa Paul al VI-
lea o atribuie rugãciunii în familie. Aceasta este una dintre cerinþele sale cele
mai insistente, pe care o adreseazã familiei creºtine pentru a putea realiza cu
adevãrat imaginea Bisericii. ªi nu numai cã se manifestã ca sanctuar al
Bisericii, dar chiar o ºi construieºte în sens spiritual. „Luaþi aminte, aºa
construiþi Biserica”, zice pontiful . Aceasta ar voi sã însemneze, de asemenea,71

cã o familie care este model de viaþã religioasã ºi de rugãciune devine ca un fel
de trambulinã de lansare eclezialã pentru membrii ei. Ei sunt inseraþi cu
uºurinþã în cultul ºi în viaþa Bisericii ºi se vor simþi bine dacã propria lor
familie este o „Bisericã”.

3.5.  Chemare la apostolat

Familia creºtinã nu este o comunitate închisã în ea însãºi. Întrucât este
„prima ºi vitala celulã a societãþii”, ea este chematã sã se deschidã, este
chematã la apostolat, chemare „de excepþionalã importanþã atât pentru Bisericã,
cât ºi pentru societate” . Fiind subiect de evanghelizare ºi de apostolat al72

interiorului ei, ea este chematã sã fie tot astfel ºi în exterior, dând mãrturie ºi
dedicându-se slujirii fraþilor. Pe fundalul doctrinei conciliare, papa Paul al VI-
lea învaþã cã familia trebuie sã fie îndreptatã spre exterior spre binele altora,
trebuie sã aibã o valenþã evanghelizatoare ºi misionarã. Într-adevãr, aceasta este
vocaþia Bisericii însãºi, dar este ºi cea a familiei creºtine, întrucât este „Bisericã
familialã”. Ea este „Bisericã familialã”, zice papa, dacã toþi membrii ei
împreunã „promoveazã dreptatea, practicã faptele de milostenie, se dedicã
slujirii fraþilor, iau parte la apostolatul celor mai vaste comunitãþi locale” .73
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Existã multiple opere de apostolat familial. În primul rând, papa Paul al VI-
lea acordã o mare însemnãtate apostolatului între familii. El este „o nouã ºi
foarte importantã formã de apostolat de la semen la semen; soþii înºiºi sunt cei
care devin apostoli ºi cãlãuze ai altor soþi” . Este un apostolat foarte util ºi74

eficace, deoarece experienþa altora are întotdeauna o mai mare forþã de
convingere ºi de succes. Practic, el se concretizeazã în pregãtirea logodnicilor,
în ajutorarea tinerelor cupluri ºi a cuplurilor aflate în dificultate. Astfel,
cuplurile creºtine colaboreazã în mod activ la misiunea evanghelizatoare a
Bisericii. Cooperarea este necesarã atât pentru eficacitatea lor în apostolatul
familial, cât ºi pentru posibilitatea lor de acþiune în acele ambiente unde sunt
dificile intervenþiile Bisericii. Pontiful subliniazã de mai multe ori necesitatea
unei atari forme de apostolat, întrucât ea este una dintre cele care azi apar mai
oportune. 

Altã formã de apostolat este ospitalitatea. Familia nu trebuie sã fie închisã,
izolatã, ci prietenã cu alte familii, solidarã cu cei care aparþin comunitãþii,
cordialã, interesatã pentru faptele bune. Papa aplicã îndemnul sfântului Paul,
„Practicaþi ospitalitatea”, (Rom 12,13) tuturor cuplurilor ºi dã ca exemplu
ospitalitatea familiei Aquila ºi Priscilla (cf. Fap 18,2-3; Rom 16,3-4). Familia
creºtinã, deci, este chematã sã fie deschisã, generoasã, gata sã primeascã ºi sã
îi ajute pe toþi. Accentuând utilizarea acestei „forme eminente a misiunii
apostolice a familiei”, Pontiful afirmã: „Ce har mare este faptul de a fi primiþi
în aceastã «micã Bisericã»... de a intra în afecþiunea ei, în a descoperi
maternitatea ei, în a experimenta mila sa...”  Desigur, este vorba de o75

ospitalitate care nu se limiteazã numai la niºte opere de ajutor material, dar
cuprinde ºi opere cu caracter spiritual, religios, întâlniri de rugãciune, de
ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, de pregãtire cateheticã, aºa cum era la
începutul creºtinismului. 

Apostolul familiilor creºtine trebuie sã se deschidã ºi problemelor sociale
ºi sã ia parte activã la ele. De exemplu, este de datoria lor sã sprijine ºcoala ºi
sã participe la consfãtuirile de clasã. Este sarcina lor aceea de a dialoga
întotdeauna cu responsabilii publici, de a colabora cu asociaþiile creºtine; aºa,
de exemplu, mai ales în domeniul mass-media. Le revine lor mai întâi misiunea
de a afirma dreptul pãrinþilor la educarea fiilor lor, la apãrarea demnitãþii ºi
autonomiei familiei, întru a-i oferi locul fundamental în societate ºi a-i favoriza

 Humanae vitae, 26.74

 END , 12.75



99

stabilitatea, precum ºi spre a-i rezolva problemele sale referitoare la salariu, la
locuinþã etc. . Existã o serie întreagã de drepturi ale familiei pentru care papa76

Paul al VI-lea, cu fermitate ºi curaj, ºi-a ridicat glasul. Azi notãm cu satisfacþie
faptul cã Biserica a adunat drepturile familiei într-un document special: Carta
drepturilor familiei (25.11.1983).

O importantã formã de apostolat este mãrturia. „Un om ºi o femeie care se
iubesc, surâsul unui copil, pacea unei familii: toate sunt o predicã fãrã cuvinte,
dar admirabil de convingãtoare”, zice pontiful . Este adevãrat cã mai multã77

încredere inspirã martorii decât maeºtrii. Conºtientizarea eficacitãþii mãrturiei
este pentru papa Paul al VI-lea un motiv sã invite insistent la apostolatul prin
exemplul vieþii de credinþã ºi de iubire creºtinã. Prin viaþa lor exemplarã,
manifestatã zilnic în orice împrejurare, familiile creºtine lumineazã celelalte
familii ºi devin astfel o chemare de a primi vestea cea bunã a evangheliei. Fãrã
îndoialã, o familie în care sunt trãite valorile evanghelice într-un dinamism
fortificant nu poate sã nu strãluceascã ºi sã nu atragã ºi alte familii în orbita ei
de credinþã, de iubire ºi de caritate. Ea, într-adevãr, „prin exemplul ºi prin
mãrturia sa, acuzã lumea de pãcat ºi îi lumineazã pe cei care cautã adevãrul” .78

Splendid exemplu de apostolat sunt grupurile familiale. Aceste familii, care
doresc sã trãiascã o mai profundã spiritualitate familialã, au cu siguranþã mai
mult succes dacã sunt unite cu alte familii într-o împãrtãºire a datoriilor ºi
idealurilor. În acest mod, este posibil pentru ele sã se întâlneascã mai uºor, sã
discute problemele familiale, creºtine, culturale, sociale, sã se instruiascã în
mod reciproc, sã se ajute, sã se angajeze în apostolat, sã trãiascã mai intens
valorile creºtine ale cãsãtoriei ºi ale familiei.

Amintim succint câteva dintre grupurile familiale. În primul rând, amintim
Les Equipes Notre-Dame, fondate de Henry Caffarel în 1939 în Franþa. Tocmai
acestei miºcãri îi dedicã papa Paul al VI-lea unul dintre cele mai admirabile
discursuri despre spiritualitatea conjugalã ºi familialã. Numindu-le „celule vii
ºi active” ale Bisericii, Pontiful exprimã marele sãu respect ºi satisfacþia sa
pentru ele, adãugând: „Cupluri încercate, cupluri fericite, cupluri fidele, voi
pregãtiþi pentru Bisericã ºi pentru lume o nouã primãvarã ai cãrei primi muguri
ne fac sã tresãltãm de bucurie” . ªi continuã, cerându-le, lor ºi tuturor79

 Cf. INS, VII (1969), 78; AA 11; INS, V (1967), 141.76
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cuplurilor creºtine rãspândite în lume, sã fie, prin faptele lor bune, luminã în
lume pentru slava lui Dumnezeu Tatãl (cf. Mt 5,16).

O altã miºcare importantã este formatã de Grupurile de spiritualitate
familialã, fondate de Mons. Carlo Colombo în 1961. Exprimând bunãvoinþa sa
pentru viaþa lor exemplarã, papa Paul al VI-lea le încurajeazã sã dea mãrturie
în lume despre arta creºtinã de a iubi în sacramentul Cãsãtoriei, de a aduce în
societatea de azi „suflul unei vieþi de har integral trãite, în care Domnul, ca în
Edenul din zorii creaþiei, sã poatã gãsi toate satisfacþiile sale” .80

O specialã referire facem la miºcarea Apostolii cãminului (Apostoli del
focolare), ce þine de Institutul „Pro Familia” din Brescia ºi care-ºi trage
originea din prima ªcoalã a Bunei Gospodine (Scuola della Buona Massaia),
conceputã de Don Zuaboni în 1918. Constatând cu bucurie opera ºi viaþa
membrilor sãi, care printr-o publicã promisiune fãcutã în faþa episcopului se
angajeazã în a sfinþi viaþa de familie, papa Paul al VI-lea afirmã cã, în acest
mod, ei sunt „mãrturii vii ale mãreþiei, frumuseþii ºi sfinþeniei cãsãtoriei
creºtine în faþa lumii” .81

Amintim aici ºi alte grupãri ca: Gruppi famiglia a Acþiunii Catolice Italiene,
Famiglie nuove a Focolarinilor, Domus Christianae etc. Toate acestea sunt
grupuri familiale care, prin mãrturia lor de viaþã creºtinã ºi prin apostolatul lor,
pot sã se transforme în adevãrate celule ale comunitãþii ecleziale ºi civile.
Numãrul lor crescând poate fi considerat ca un semn al timpurilor. Mãrturia ºi
angajarea familiei creºtine în a trãi ºi a transmite mesajul creºtin în lume este
o nouã formã de apostolat care apare azi tot mai necesarã. Sub aceastã formã,
familia se prezintã ca celulã vie ºi activã a Bisericii, este cu adevãrat „Bisericã
familialã”. De aceea, ea este tot mai mult încurajatã de Bisericã.

4. Directive speciale pentru salvarea ºi promovarea familiei

De multe ori nu s-a trãit din plin bogãþia identitãþii umane ºi creºtine a
familiei. Aceastã carenþã este cauzatã îndeosebi de lipsa unei educaþii adecvate
a tineretului, a formãrii sale morale ºi spirituale pentru iubire, cãsãtorie, familie
ºi, evident, a unei pastoraþii familiale complete. În aceastã direcþie trebuie
concentratã atenþia dacã vrem sã prevenim criza familiei.

4.1.  Importanþa ºi necesitatea educaþiei

 INS, III (1965), 485.80
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Împreunã cu Conciliul trebuie, întâi de toate, sã afirmãm cã „toþi oamenii,
de orice rasã, condiþie ºi vârstã, în virtutea demnitãþii lor de persoanã, au
dreptul inalienabil la educaþie” . Conciliul insistã în special asupra educãrii82

copiilor ºi tinerilor pentru a putea dezvolta capacitãþile lor fizice, morale ºi
intelectuale, a câºtiga simþul responsabilitãþii ºi a dobândi adevãrata libertate.
O datã cu agravarea crizei tineretului, papa Paul al VI-lea, urmând linia
Conciliului, insistã des asupra necesitãþii educaþiei. El îºi exprimã speranþa cã
„familia, societatea, Biserica ºi tineretul însuºi vor lua deplinã cunoºtinþã cu
funcþia lor proprie cu privire la educaþia tineretului ºi la unirea forþelor lor
morale sã fie armonic promovatã ºi favorizatã” .83

Fãrã îndoialã, sarcina de a educa revine, în primul rând, familiei. Dând viaþã
fiilor, pãrinþii sunt chemaþi cei dintâi sã-i educe: este datoria ºi dreptul lor
esenþial, originar ºi primar, de neînlocuit ºi inalienabil. Pentru a putea îndeplini
bine aceastã misiune, pãrinþii trebuie sã fie formaþi ºi pregãtiþi în mod adecvat.
Erorile în educaþie pot compromite în mod fatal viitorul fiilor lor .84

– Autoritarismul este metoda acelor pãrinþi care, într-un anumit sens, îi
„terorizeazã” pe fiii lor cu norme foarte rigide. Este metoda care nu le dã fiilor
posibilitatea de a se apropia de pãrinþi, de a dialoga cu ei, de a participa la
problemele de familie, de a da o pãrere, de a avea iniþiative, de a face alegeri
libere ºi responsabile. Rezultatul este faptul cã fiii lor rãmân timizi ºi imaturi,
sau ajung la situaþii de conflict cu pãrinþii ºi fug definitiv din casã .85

– Un alt tip de educaþie, diametral opus precedentului, este permisivismul.
Nici acesta nu este acceptat de papa . Este o metodã antieducaþionalã sau, mai86

bine zis, „non-educativã”, deoarece renunþã la orice drept de intervenþie
educativã. Fiii sunt complet lãsaþi liberi, lãsaþi de capul lor, abandonaþi în
dificultãþi. Nereuºind sã dialogheze cu pãrinþii ºi nici sã aibã sprijinul ºi
directivele lor, se vor îndrepta în afara familiei pentru a afla un ajutor ºi un
punct de referinþã. Ambele metode, cea autoritarã ºi cea permisivistã, sunt în
mod clar needucative.

 GE 1.82

 INS (1971), 70.83
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– Metoda validã este cea democraticã. Ea se bazeazã pe dialogul dintre
pãrinþi ºi fii, aºa cum cere papa Paul al VI-lea. În spiritul dialogului, copiii se
vor putea apropia cu încredere de pãrinþi, vor expune problemele lor primind
de la dânºii propuneri morale, valori ideale, direcþionate progresiv pentru
creºterea personalã ºi responsabilã în adevãrata libertate . Pãrinþii vor trebui87

sã ºtie cum sã se intereseze de fiii lor, sã-ºi sacrifice timpul pentru a conversa,
a schimba idei, a judeca împreunã diverse situaþii, diverse fapte de actualitate,
a-i ajuta sã facã niºte alegeri responsabile ºi sã fie primii care sã dea exemplu
bun. Este o metodã educativã liberalizantã ºi personalizantã ºi, ca atare, cea mai
potrivitã ºi cea mai eficace. Potrivit acestei metode, pãrinþii vor putea sã-ºi
îndeplineascã cum trebuie misiunea lor de primi ºi principali educatori.

Dupã pãrinþi, un rol important în educaþia tineretului revine societãþii civile.
În special, ºcoala ºi mass-media au o mare responsabilitate în acest domeniu.
Familia este chematã sã intervinã ºi sã colaboreze cu ele, pentru cã este vorba
de viitorul membrilor ei .88

Datoria de a contribui la educaþia tineretului o are ºi Biserica. Papa Paul al
VI-lea zice în mod expres cã „familia, ºcoala, societatea, vor trebui sã
primeascã din partea Bisericii o nouã contribuþie pentru a face eficace «arta
artelor», care este aceea de a forma oameni adevãraþi. ªi aceastã problemã este
problema noastrã” .89

Tineretul însuºi este chemat sã educe ºi sã dea mãrturie. Papa precizeazã cã
nu toþi tinerii sunt în crizã ºi cã nu totul este negativ în contestarea lor. Din
fericire, existã mulþi tineri care au dobândit aspectul transparent al fiilor
cuminþi ºi sunt plini de idei noi ºi mari, sunt ataºaþi familiei ºi angajaþi în mod
serios la studiu, muncã ºi asociaþii tinereºti. El ºtie cã existã multe familii unde
fiii se educã împreunã, familii de aur, în care fiii mai mari rãmân alãturi de cei
mai mici ºi o fac pe antrenorii lor la studiu, la joacã, la viaþã. Dar papa îi
cheamã pe tineri la o mãrturie publicã, zicând cã revine lor misiunea de a-l
proclama pe Cristos, de a se comporta ca fii ai luminii ºi martori ai vieþii
creºtine, de a reconstrui lumea pe bazele credinþei, de „a propune un stil
tineresc, plin de forþã, de frumuseþe, de bucurie ºi, dacã e cazul, de eroism ºi de
sacrificiu; un stil creºtin” .90

 Cf. INS, X (1972), 1283.87
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4.2.  O pregãtire moralã ºi spiritualã la iubire

Deja în scrisoarea sa pastoralã Pentru familia creºtinã, Montini afirmã în
mod expres cã „motivul fundamental al decadenþei familiei ar fi lipsa de
pregãtire spiritualã în vederea întemeierii familiei însãºi” . Ca papã, se91

lamenteazã cã mulþi se angajeazã în cãsãtorie „cu prea mare uºurãtate, fãrã
pregãtirea psihologicã, spiritualã, religioasã cuvenitã, reducându-i astfel
substanþa sacrã ºi solemnã la condiþia de experimente înjositoare, de aventuri
riscante, dacã nu chiar de naufragii înspãimântãtoare” .92

Se întrezãreºte, deci, necesitatea unei pregãtiri serioase a tinerilor în vederea
întemeierii unei familii pentru a preveni toate riscurile ºi dificultãþile de care
s-ar putea lovi mai târziu. O astfel de pregãtire trebuie fãcutã îndeosebi din
punct de vedere moral ºi spiritual. Nu este suficient instinctul natural pentru a
iubi ºi a întemeia o familie. El nu este suficient pentru a da contractanþilor
cãsãtoriei ideea exactã a iubirii umane ºi a societãþii familiale care rezultã din
ea. Experienþele sentimentale ºi sexuale, îndepãrtate de orice normã moralã ºi
nivel de viaþã spiritualã, nu conduc decât la aºa-zisa „iubire liberã”, la o
„explozie de animalitate ºi iraþionalitate”, la un „simþ de înjosire” ºi la o
„predominare a vulgaritãþii”.

Desigur, nu în aºa ceva rezidã ideea exactã a iubirii. Iubirea adevãratã ºi
autenticã are cu totul altã faþã ºi este de preferat sã fie ridicatã la adevãrata sa
veridicitate ºi frumuseþe, sã fie salvatã. Cu alte cuvinte, trebuie salvatã iubirea
umanã în sublima sa demnitate, care demnitate totuºi nu se întâlneºte decât
atunci când ea ajunge la apogeu, adicã atunci când se desfãºoarã dupã un plan
exclusiv ºi superior, dupã planul divin.

Numai dacã iubirea este consideratã ºi trãitã în conformitate cu legile divine,
cu ordinea stabilitã de Dumnezeu, se pot avea premisele serioase pentru o
familie sãnãtoasã, stabilã, fericitã, idealã. Într-adevãr, iubirea este cea care îl
duce pe om la cãsãtorie ºi la familie; prin urmare, aceasta, familia, va fi
autenticã în mãsura în care a fost ºi va fi autenticã iubirea. De aceea ne
pregãtim pentru familie, pregãtindu-ne pentru iubire, învãþând sã iubim. Nu
putem face abstracþie de pregãtirea la iubire, dupã cum susþin unii. Trebuie sã
se înveþe ºi în domeniul iubirii. Cum afirmã papa, „iubirea are nevoie de o mare
ºcoalã” . ªi aceastã nobilã ºcoalã, aceastã pregãtire la iubire nu trebuie sã se93
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reducã la perioada câtorva luni înainte de cãsãtorie sau în perioada logodirii,
ci trebuie sã înceapã cu mult timp mai înainte. Este vorba de aºa-zisa pregãtire
„remotã” a tinerilor la cãsãtorie, o pregãtire progresivã pentru alegerea unei
stãri de viaþã foarte importante.

Conºtient de acest lucru, pontiful nu pierde ocazia de a da tinerilor unele
directive, unele învãþãturi asupra iubirii ºi familiei. În special, în discursul sãu
cãtre Tineretul Acþiunii Catolice Italiene, reunit într-un Congres cu tema
Pregãtirea pentru iubire (Prepararsi sull’amore) în ziua de 4 iunie 1967, el îi
învaþã pe tineri ce este iubirea ºi-i îndeamnã cu insistenþã sã înveþe sã iubeascã.
Sensurile, semnificaþiile iubirii ar putea fi graduale precum o scarã: „Dacã se
rãmâne în straturile inferioare, iubirea este pasiune (patimã rea), este instinct;
de multe ori viciu... Dar dacã se urcã mai sus, iatã cã iubirea devine cercetare,
integrare, completare naturalã a existenþei” .94

Existã astfel douã chipuri ale iubirii: pe de o parte, iubirea care poate fi mai
îngustã, mai egoistã, mai ingratã, mai sterilã ºi mai ameninþãtoare pentru viaþa
omeneascã ºi, pe de altã parte, care poate sã se dovedeascã drept idealã,
fecundã, sacrã, eroicã, sublimã, ºi care se învecineazã cu Dumnezeu.

Pontiful nu înceteazã de a le repeta tinerilor sã se urce pe scara iubirii pentru
a ajunge la valorile sale adevãrate ºi sublime. Iubirea adevãratã vrea sã fie
exclusivã ºi perenã: acestea sunt douã caracteristici de o mare importanþã
pentru familie. El spune: „Cele douã mari temelii pe care se va clãdi, mâine, o
familie legitimã ºi bunã sunt exclusivitatea ºi perenitatea, premise ale
indisolubilitãþii”95

Tinerii sunt îndemnaþi în mod insistent sã nu iubeascã din instinct, interes,
capriciu, ci sã se educe ca sã iubeascã bine, dispuºi la darul oferirii totale, ceea
ce vrea sã însemne abnegaþie, sacrificiu. Vedem, deci, clar aici cã iubirea
trebuie sã urmeze o disciplinã. Ea este o artã ºi, ca orice artã, cere o disciplinã.
Aceasta impune stãpânirea de sine, autocontrolul, ceea ce în viaþa creºtinã
devine virtutea castitãþii. În pofida dificultãþilor, tinerii, în drumul lor de iubire
în vederea cãsãtoriei, sunt chemaþi sã practice aceastã virtute. Montini,
invitându-i (pe tineri) sã priveascã la exemplul multora care o practicã, afirmã
cã ea este posibilã, utilã ºi necesarã. Lumea modernã nu favorizeazã
încetãþenirea ei, de aceea este necesar sã se intensifice educaþia creºtinã ºi sã
ne angajãm nu numai la a feri tineretul de cãderi morale, ci ºi la a-l converti
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pentru ca, prin disciplina moravurilor, sã devinã un coeficient de forþã moralã
ºi spiritualã, seninãtate ºi frumuseþe.

Trebuie luatã o atitudine împotriva pierderii conºtiinþei morale. De aceea,
pontiful face puternice apeluri amintind de importanþa valorilor morale, de
necesitatea de a pregãti tinerele generaþii „la întemeierea familiei prin
intermediul unei solide conºtiinþe morale” . Spre a dobândi o solidã conºtiinþã96

moralã nu este suficientã natura, ci este necesarã colaborarea cu harul care
transformã natura, o perfecþioneazã. Dar când harul divin se uneºte cu natura
ºi puterea rãscumpãrãtoare a lui Cristos, prin sacramente, transformã în
profunzime sufletul omenesc ºi avem noi baze solide pentru conºtiinþa moralã.

Tinerii, logodnicii, sunt chemaþi deci sã se pregãteascã pentru însuºirea
conºtiinþei morale ºi pentru cãsãtorie printr-o intensã viaþã de credinþã, o
profundã viaþã spiritualã, apropiindu-se în chip deosebit de sacramente. Se
poate întâmpla ca viaþa de credinþã sã se fi ofilit, atât din cauza faptului cã dupã
pregãtirea la sacramentul primei Spovezi, primei Împãrtãºanii ºi al Mirului, s-a
neglijat planul religios spiritual, cât ºi din cauza influenþei exercitate de
secularizarea modernã. De aceea, este necesarã orientarea tinerilor ºi
logodnicilor pe un drum progresiv de credinþã-convertire, care sã-i ajute nu
numai sã descopere iubirea conjugalã în planul divin, ci sã ºi trãiascã propria
credinþã. Pregãtirea la cãsãtorie devine un „itinerar catecumenal”, o formã tot
mai mult cerutã azi. Acesta este, de fapt, scopul reculegerilor spirituale, al
întâlnirilor dintre tineri, cu caracter religios, ºi al altor iniþiative pastorale
actuale.

4.3.  Pregãtirea proximã ºi necesitatea unor forme moderne

Pregãtirea moralã ºi spiritualã la iubire ºi la familie se intensificã încã ºi mai
mult în perioada propriu-zisã a logodirii, fãrã a fi omisã totodatã tratarea tuturor
celorlalte aspecte în vederea acestui scop. De exemplu, trebuie perfecþionatã
formarea din punct de vedere fizic, sanitar, intelectual, profesional etc.,
ajutându-i astfel pe candidaþi sã ajungã pe cât posibil perfecþi la închegarea unei
familii. În mod deosebit, ei trebuie sã fie pregãtiþi ºi educaþi pentru importanta
lor misiune de pãrinþi, aceea de a naºte copii ºi a ºti sã-i educe, de a fi ei înºiºi
buni educatori. Trebuie ca ei sã fie bine pregãtiþi ºi capabili de a îndeplini atari
sarcini. În chip special, Montini cere ca sã fie imprimatã o idee clarã a familiei,
despre familie. Ea trebuie sã fie prezentatã ca o vocaþie, „ca o misiune, ca o

 Lett. past., 843.96
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mare datorie, care dã vieþii un scop foarte înalt ºi-l umple cu darurile ºi virtuþile
sale” .97

Deci, familia nu este o soluþionare facilã, nu este o cale liberã pentru toþi, ci
este o vocaþie spre care tinerii trebuie sã se pregãteascã în mod responsabil, aºa
cum este indispensabilã o serioasã pregãtire pentru chemarea la preoþie sau la
cãlugãrie. Cãsãtoria nu este un episod capricios, nu este o aventurã de moment
sau un experiment. Este o alegere conºtientã ºi definitivã a stãrii de viaþã.

Nu este o stare obligatorie pentru toþi, ci este o alegere, o vocaþie, o misiune,
la care tinerii trebuie sã se decidã ºi sã se pregãteascã cu responsabilitate ºi
conºtiinciozitate. Logodnicii trebuie sã fie conºtienþi cã în cãsãtorie sunt
chemaþi sã realizeze imaginea fireascã a lui Dumnezeu Creatorul, în sine
fecund ºi plin de iubire; icoanã supranaturalã, pentru creºtini, a unirii dintre
Cristos ºi Biserica sa. 

Ca papã, reluând aceleaºi concepte, el considerã necesar ca cei care încheie
cãsãtoria sã se apropie de sacramentul Cãsãtoriei nu cu superficialitate, ci
„conºtienþi de pasul pe care-l fac, sã aibã capacitatea de a vedea în cãsãtorie
acel «sacramentum magnum» care-i consacrã pentru misiunea sublimã de
colaboratori ai lui Dumnezeu în a revãrsa viaþa în noile creaturi, în a educa
dezvoltarea lor cu o delicateþe plinã de grijã, având conºtiinþa propriilor
responsabilitãþi” .98

Asupra acestei idei trebuie sã se insiste tot mai mult în pregãtirea
conceptualã la cãsãtorie, pentru a putea recupera demnitatea familiei,
prezentând-o ca pe o importantã vocaþie, invitând pe cei care doresc sã o
încheie sã fie din ce în ce mai demni de o iubire care este semn al iubirii lui
Dumnezeu faþã de oameni.

Dupã pregãtirea proximã la cãsãtorie, urmeazã cea imediatã, care este încã
ºi mai intensã din toate punctele de vedere, inclusiv cel liturgic.

Ceea ce vrem sã subliniem este faptul cã pregãtirea pentru familie nu se
terminã cu cãsãtoria, ci trebuie sã continue ºi dupã încheierea ei. Este vorba de
o educare permanentã spre valorile cãsãtoriei ºi ale familiei. Soþii sunt invitaþi
sã se informeze ºi sã se formeze continuu, spre a se educa fãrã rãgaz, mai ales
din punct de vedere moral ºi spiritual. Astfel, cãsãtoria nu este conceputã ca un
punct de „sosire”, ci ca un punct de „plecare”, spre o construire dinamicã ºi
autenticã a complicatei realitãþi familiale.
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Acestea sunt doar câteva dintre aspectele mai importante ale pregãtirii
proxime la cãsãtorie ºi la familie, urmatã de pregãtirea imediatã ºi continuatã
de cea permanentã. Problema care se ridicã azi este aceea cã, pentru realizarea
unei atari pregãtiri, nu este suficientã educaþia de acasã, care nu mai are
autoritatea ºi capacitatea de altãdatã de a forma pe tineri în vederea cãsãtoriei
ºi a familiei. De aceea, se considerã necesar ca sã se ia alte iniþiative în acest
domeniu, ca sã se modernizeze ºi acest sector. Trebuie sã ne gândim la o
modernã ºi specificã pregãtire în vederea cãsãtoriei, prin care sã fie amintite în
mod oportun viitorilor soþi natura (cãsãtoriei), sarcinile ei, valoarea ei moralã
ºi religioasã, în aºa fel încât sã poatã întemeia noua lor familie cu o conºtiinþã
iluminatã ºi în spirit integral.

Motivaþia constã în faptul cã instituþia cãsãtoriei este o realitate importantã
ºi, ca orice mare realitate, ea cere o pregãtire proporþionatã, cere „înnoite griji
familiale ºi sociale ºi, în ceea ce ne priveºte, înnoite griji pastorale” .99

Pe tãrâm practic, iniþiativele în acest domeniu nu au lipsit. Ele s-au dezvoltat
mai ales sub formã de cursuri speciale pentru logodnici, zile de reculegere
spiritualã, diverse întâlniri între tineri ºi aºa mai departe. Deja de la începutul
pontificatului sãu, adresându-se cãtre Sacra Romana Rota, papa Paul al VI-lea
îºi exprimã satisfacþia pentru „iniþiativele pastorale ce au ca scop de a oferi
logodnicilor ºi tinerilor soþi acea pregãtire moralã ºi spiritualã menitã sã dea
conºtiinþei lor luminã ºi vigoare pentru sfinþenia iubirii ºi pentru trãinicia ºi
adevãrata fericire a vieþii de familie” .100

Între elogiile sale, amintim pe cel adresat Diecezei de Strasbourg, pentru
ºcoala de pregãtire la cãsãtorie, în care invitã celelalte dieceze, unde nu lipsesc
cursuri sau zile de reculegere în acest sens, de a urma exemplul ei . Este101

invitatã, de fapt, întreaga Bisericã: episcopii, preoþii, creºtinii, sã ia iniþiative
pastorale cât mai adaptate ºi mai utile în ceea ce priveºte pregãtirea la cãsãtorie.
Nu putem sã nu amintim elogiul papei adresat Institutului „Pro Familia” din
Brescia, în al cincizecilea sãu aniversar, ºi din care a fãcut parte ºi mama sa: el
nu-ºi ascunde emoþia amintindu-ºi de ea ºi „vãzând cum lucreazã [Institutul]
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azi, îndeplinindu-ºi neobosit misiunea, prin organizarea de cursuri de pregãtire
ºi de formare spiritualã în beneficiul tineretului, a logodnicilor, a soþilor, ºi cu
ajutorul deosebit – prin prezentare ºi prin conþinut – a presei periodice” .102

Apelul sãu este adresat tuturor tinerilor, ca sã se pregãteascã în mod adecvat
ºi deplin conºtienþi pentru întemeierea familiei. Tocmai datoritã consistenþei ºi
claritãþii sale, ne permitem a cita cvasi-integral apelul pe care papa îl transmite
tinerilor cu ocazia Crãciunului, în 1969. 

Am dori ca, în sufletul lor, conceptul despre familie sã capete o splendoare idealã;
am vrea ca la realizarea acestui ideal sã contribuie limpede ºi deplin forþa lor de
a iubi; am vrea ca ei sã-ºi dea seama de vocaþia care se ascunde ºi se manifestã în
atracþia spre întemeierea unei familii; am vrea ca sã nu fie devastat ajunul
cãsãtoriei lor de gânduri impure ºi comportãri incorecte; am vrea ca nu calcule
egoiste ºi hedoniste sã umbreascã planurile viitorului cãmin; am vrea ca ºtiinþa
adevãratei lor iubiri sã provinã de la Cristos care-ºi dã viaþa pentru Bisericã,
mireasa sa, destinatã a se extinde la toþi oamenii; ºi ca harul sacramentului sã se
reverse, ca o fântânã inepuizabilã, în fiecare zi a vieþii lor conjugale. Noi aºteptãm
de la generaþia tânãrã un tip de familie nouã, cãreia îngrozitoarele experienþe ale
istoriei prezente trebuie sã-i fi învãþat cã numai un creºtinism autentic ºi puternic
posedã formula adevãratei vieþi .103

Iatã un apel foarte clar ºi foarte bogat în idei, un apel care rezumã tot ce am
tratat în aceastã ultimã parte a lucrãrii. Deci, trebuie ca tinerii sã se pregãteascã
pentru familie, sã se pregãteascã cu o iubire adevãratã, autenticã, castã, o iubire
care provine de la Cristos, ca ei sã vadã în familie o vocaþie, ca ei sã alcãtuiascã
un nou model de familie, întemeiatã pe valori creºtine, spirituale, morale.

Din fericire, în ultimele timpuri, posibilitãþile tinerilor de a se pregãti la
iubire ºi familie sunt foarte mari. Sã ne gândim la cursurile pentru logodnici,
la consultorii matrimoniali, la ºcolile de pregãtire la cãsãtorie, chiar ºi prin
corespondenþã, la întâlnirile pastorale, la reculegerile spirituale, la colocvii, la
mass-media, la revistele specializate etc. Fãrã îndoialã, toate acestea dau
rezultate notabile, dar nu suficiente dacã din mijloace de „informare” nu devin
mijloace de „formare”. În special, ele trebuie sã îi conducã pe tineri pe un drum
catecumenal, care este drumul de a-l întâlni pe Cristos ºi de a trãi în el.

Biserica deja începe sã se orienteze din ce în ce mai mult în aceastã direcþie.
Prin misiunea sa ºi prin iniþiativele sale, ea cautã nu numai sã lumineze minþile
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tinerilor, ale celor logodiþi ºi ale soþilor asupra multor valori religioase, morale
ºi spirituale ale cãsãtoriei ºi ale familiei, ci, mai ales, de a face în aºa fel ca ele
sã fie trãite, urmând un drum progresiv de credinþã ºi de iubire. Aºa cum zice
papa Paul al VI-lea, nu este suficientã natura, ci este necesar harul, este necesar
de a trãi un creºtinism autentic. Iar Ioan Paul al II-lea cere sã fie pregãtit ºi
publicat un Directoriu pentru pastorala familiei, în care sã se stabileascã, deci,
ca aceste cursuri de pregãtire sã fie fãcute nu numai pentru o aprofundare
intelectualã, ci ºi pentru a-i stimula pe cei interesaþi de a „se insera în mod vital
în comunitatea eclezialã” .104

Noul Cod de drept canonic pune un mare accent pe pregãtirea la cãsãtorie
ºi la familie. ªi el insistã asupra a patru aspecte ale pregãtirii, ºi anume:
pregãtirea remotã ºi generalã pentru toþi; pregãtirea proximã a tinerilor logodiþi;
pregãtirea imediatã ºi formarea permanentã a soþilor la fidelitate ºi la sfinþenie
în cãsãtorie . Astfel, Biserica se strãduieºte sã se angajeze din ce în ce mai105

mult în acest domeniu, oferind posibilitãþi, având iniþiative, conºtientã de
importanþa formãrii pre- ºi postmatrimoniale pentru o adevãratã identitate
umanã ºi creºtinã a familiei.

4.4.  Puncte de bazã ºi apeluri pentru pastoraþia familiei

În familia creºtinã nu existã numai raporturi umane, ci ºi raporturi de fii ai
lui Dumnezeu ºi ai Bisericii; se învaþã nu numai normele de comportare civilã,
ci ºi cele religioase; pe scurt, în ele se nasc buni cetãþeni ºi buni creºtini. În
acest sens, papa Paul al VI-lea declarã cã familia este „celula primarã” nu
numai a societãþii civile, ci ºi a celei religioase. De aceea, de stabilitatea ºi de
viaþa ei depinde reînnoirea Bisericii locale ºi universale. Or, acest fundament
al societãþii civile ºi ecleziastice, fiind „aruncat” în centrul crizei moderne,
apare ca necesarã o puternicã intensificare a acþiunii pastorale într-o astfel de
direcþie. Pontiful afirmã cã este una dintre „datoriile ceasului de faþã” ºi cã
trebuie sã-i rezervãm o atenþie prioritarã .106

Înainte de toate, pastorala familiei trebuie sã fie cãlãuzitã de unele principii
de bazã. Adresându-se participanþilor la cea de-a II-a Adunare generalã a
Comitetului pentru Familie, în ziua de 13 martie 1974, papa enumerã „punctele
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prioritare” ale pastoralei familiale, ai cãrei promotori ei trebuie sã fie cei
dintâi . Punctele de bazã sunt urmãtoarele:107

– în primul rând, familia este „locul privilegiat al iubirii, al comuniunii
intime a persoanelor”, al comuniunii unice ºi indispensabile, al iubirii fidele,
caste, rãbdãtoare ºi generoase;

– ea este „leagãnul vieþii”; ca atare, în confruntarea cu mentalitatea
anticoncepþionalã modernã, se iveºte datoria pentru toþi, în special pentru
preoþi, medici, educatori, de a-i pregãti pe soþi la paternitatea responsabilã,
considerând viaþa ºi iubirea ca „daruri ale lui Dumnezeu”;

– ea nu este închisã în ea însãºi, ci este „locul de deschidere cãtre toate
celelalte comunitãþi”. În ea se învaþã realizarea comuniunii, convieþuirea în
societate;

– în chip deosebit, ea este „locul în care se revarsã harul Domnului”. În
virtutea sacramentului cãsãtoriei, mirii (soþii tineri) primesc harul de a trãi
iubirea lor în conformitate cu cea dintre Cristos ºi Bisericã ºi de a-i iniþia pe fiii
lor la credinþã ºi apostolat. Pontiful asigurã astfel familia de asistenþã divinã.
Ea nu trebuie sã se înspãimânte în faþa exigenþelor familiale, deseori dificile,
dar nu imposibil de depãºit pentru cel care este creºtin;

– în fine, papa Paul al VI-lea încheie expunerea punctelor de bazã ale
pastoraþiei familiale subliniind necesitatea unei pregãtiri autentice a
logodnicilor pentru familie, a unei „formãri solide, realiste, spirituale” ºi, de
asemenea, a unei continue asistenþe a familiei din partea altor familii, a
comunitãþii creºtine ºi a societãþii.

Din fericire, azi existã multe modalitãþi ºi multe mijloace pentru a face
pastoraþie familialã: centre parohiale, centre catehetice, consultori familiali,
cursuri de formare permanentã, de formare spiritualã, centre de asistenþã
socialã, centre pentru primirea în viaþã, asociaþii familiale, alte miºcãri etc. Este
necesar însã ca toate sã se dedice în mod serios pentru ajutorarea familiei care
se aflã în crizã. De aceea, papa Paul al VI-lea face invitaþii insistente în
favoarea unei urgente ºi autentice pastoraþii familiale.

El face diverse apeluri mai ales cãtre episcopi, afirmând cã apostolatul în
familie este indispensabil, este una dintre sarcinile vitale ºi de cea mai mare
importanþã a acþiunii pastorale. Ei trebuie sã se angajeze constant din punct de
vedere pastoral pentru promovarea valorilor creºtine ale familiei, astfel ca în
ea „sã se menþinã simþul religios, iubirea autenticã, spiritul de solidaritate în

 Cf. INS, XII (1974), 233-236.107
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relaþiile cu alþii, mai ales cu cei care suferã, ºi ca sã devinã un centru de
implicare ºi de formare creºtinã” .108

Preoþii. Ei sunt chemaþi sã devinã consilieri ºi ghizi spirituali ai familiilor,
pentru a le ajuta sã „umble întru luminã” (In 1,17) ºi în bine spre idealul
creºtin. Trebuie sã ºtie cã „pastoraþia familiei se prezintã azi drept cea mai
oportunã, cea mai angajatã ºi, de asemenea, cea mai fecundã, cu rezultate
binefãcãtoare ºi de duratã. Ea poate solicita, într-adevãr, multã ºi delicatã
muncã din partea pãstorilor de suflete, dar le oferã ºi cele mai bune satisfacþii
ºi merite foarte mari” .109

Existã apoi instituþiile, invitate sã colaboreze în pastoraþia familialã. Cea mai
importantã este, fãrã îndoialã, Comitetul pentru Familie, care este chemat sã
gãseascã mijloacele eficace pentru pastorala familialã, sã conºtientizeze
comunitãþile creºtine în privinþa problemelor de familie, sã încurajeze toate
iniþiativele, sã fie „martorul privilegiat al concepþiei creºtine” asupra familiei .110

Între asociaþiile invitate sã colaboreze în pastoraþia familialã, amintim ºi
Institutul „Pro Familia” din Brescia, Acþiunea Catolicã Italianã ºi Centrul
Italian Feminin, pentru care pontiful face o minunatã sintezã a mesajului
conciliar cãtre soþii tineri ºi cãtre familiile lumii de azi, ºi invitã sã fie, pentru
familii, primii interpreþi fideli prin cuvinte ºi prin exemple .111

Diferite apeluri sunt adresate ºi grupurilor familiale care pot contribui valid
în acest domeniu. Dar mai presus de orice, este invitatã la pastoraþia familiei
familia însãºi. Este una dintre metodele pastorale cele mai moderne ºi cele mai
eficace. Conºtient de acest lucru, papa Paul al VI-lea cere ca sã se acorde
cuplurilor un spaþiu mai larg de acþiune în acest sens, amintind „rolul lor de
protagoniste ale pastoraþiei”, care le vine din harul sacramentului . Este vorba,112

deci, de familie ca subiect de pastoraþie, ºi nu numai ca obiect, deci de o
pastoraþie a familiei cu familia.

Iatã numai câteva dintre frecventele apeluri ale pontifului în direcþia
pastoraþiei familiale, prin care el vrea sã sensibilizeze conºtiinþele tuturor faþã
de problemele de familie. Notãm interesul sãu pentru pastoraþia familiei,
manifestat nu numai prin intervenþiile sale ca papã, ci ºi anterior, ca arhiepiscop
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de Milano. Tocmai din motive pastorale de acest gen a scris scrisoarea
pastoralã Pentru familia creºtinã, adresatã arhidiecezei sale ºi încheiatã cu
invitaþia clarã: „Biserica aºteaptã azi ca familia sã capete o înfãþiºare tot mai
luminoasã ºi mai puternicã; ºi astfel, renãscutã în conºtiinþa naturii sale, a
misiunii sale, a înãlþãrii sale supranaturale, familia creºtinã sã dea societãþii
exemplul, mãrturia ºi nostalgia iubirii pe care Cristos a adus-o lumii” .113

Papa Paul al VI-lea este profund convins cã idealul familiei creºtine este
posibil, dar trebuie proclamat, promovat, trebuie desfãºuratã o pastoraþie bine
conceputã ºi organizatã a familiei, þinând cont de toate valorile teologice,
spirituale, morale, culturale ºi sociale. Este convins cã de stabilitatea familiei
depind societatea civilã ºi cea religioasã ºi, de aceea, este necesarã salvgardarea
ei.

Acesta este ºi apelul papilor succesivi, care cu egalã insistenþã s-au ocupat
de familie ºi de problemele ei. Biserica, reînnoind conºtiinþa absolutei
necesitãþi a unei pastoraþii adecvate a familiei, continuã sã se angajeze pentru
valorile sale umane ºi creºtine ºi sperã astfel în redescoperirea identitãþii sale,
în reînnoirea ºi perfecþionarea sa. Aceastã angajare decurge ºi din conºtiinþa cã
o maturizare a instituþiei familiale se traduce simultan într-o reînnoire a
Bisericii ºi a întregii societãþi.
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