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Antologie de texte ºi traducere 
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Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit despre familie în foarte multe împrejurãri
– pastorala familiei fiind una dintre coordonatele fundamentale ale
pontificatului sãu. Am ales structura îndemnului apostolic Familiaris consortio
(1981) ca bazã de orientare în selectarea celor mai semnificative texte rostite
de Sfântul Pãrinte în legãturã cu tema familiei, pe care am clãdit un edificiu
ideatic orânduit în patru pãrþi principale: familia astãzi, lumini ºi umbre; planul
lui Dumnezeu despre cãsãtorie ºi familie; datoriile familiei creºtine, persoanele
ºi rolul lor; slujirea vieþii. În aceste patru pãrþi ale antologiei, am scos la luminã
numeroase aspecte din viaþa de familie ºi am încercat sã oferim principiile de
înþelegere ºi de rezolvare a problemelor care se ivesc într-o familie obiºnuitã,
dar nu avem pretenþia cã le-am epuizat.

Aceastã selecþie de texte în legãturã cu tema familiei din magisteriul papei
Ioan Paul al II-lea se adreseazã tinerilor, cateheþilor, preoþilor care îi pregãtesc
pe tineri la cãsãtorie ºi, într-un chip deosebit, membrilor familiilor formate sau
în curs de formare .1

1. Planul lucrãrii

Partea I: Familia astãzi, lumini ºi umbre
– Pastoraþia familiei
– Biserica în serviciul familiei
– Familia, calea Bisericii
– Bunul preþios al cãsãtoriei ºi al familiei
– Situaþia familiei în lumea de azi
– Dreptul la viaþã ºi la sãnãtate
– Progresul ºtiinþific sã respecte demnitatea omului

 Sursa bibliograficã principalã din care am preluat textele pe care le prezentãm în1

continuare este „Supplemento nr. 2 a Famiglia cristiana nr. 38 din 28.09.1988, Mondadori,

Milano 1988, 15-172. Cu puþine excepþii, toate textele au fost traduse din limba italianã în

limba românã sau a fost revizuitã traducerea lor de cãtre W. Dancã.
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– Cum trebuie îngrijitã ºi protejatã familia
– Biserica crede în familie ºi o apãrã
– Trãirea iubirii conjugale în adevãrul ei
– Familia, „sanctuar al vieþii”

Partea a II-a: Planul lui Dumnezeu despre cãsãtorie ºi familie
– Omul este chipul lui Dumnezeu-Iubire
– Isus Cristos, mirele Bisericii ºi sacramentul cãsãtoriei
– Semnificaþia eclezialã a cãsãtoriei
– Modalitãþi de promovare a spiritualitãþii conjugale
– Copiii, cel mai preþios dar al cãsãtoriei
– Familia, comuniune de persoane
– Chemarea creºtinã a soþilor
– Cãsãtoria ºi familia sunt realitãþi sacre
– Spiritualitatea cuplului
– Înþelegerea adevãratã a cãsãtoriei
– Învãþãtura neschimbãtoare a Bisericii cu privire la cãsãtorie ºi familie
– Binele comun al cãsãtoriei ºi familiei
– Nou-nãscutul realizeazã binele comun al familiei

Partea a III-a: Datoriile familiei creºtine, persoanele ºi rolul lor
– „Familie, fii ceea ce eºti!”
I. Formarea unei comunitãþi de persoane
– Iubirea, începutul ºi forþa comuniunii
– Unitatea indivizibilã a comuniunii conjugale
– O comuniune indisolubilã
– Familia: comunitate ºi comuniune de persoane
– Comuniunea mai largã a familiei
– ªcoalã pentru soþi ºi familii
– Comunitate de iubire ºi viaþã
– Rolul familiei în societate ºi în Bisericã
– Valorile fundamentale ale familiei
– Familia, punct de sprijin pentru Bisericã
– Familia în centrul binelui comun
– Familia, punct de referinþã
II. Imaginea ºi obligaþiile femeii
– Demnitate ºi responsabilitate egalã
– Rolul femeii în societate
– Ofense aduse demnitãþii femeii
– Reevaluarea datoriilor materne
– Femeia care recurge la avort
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– Nu lãsaþi ca mama sã rãmânã singurã
– Locul femeii în societatea modernã
– Femeia ºi „noul feminism”
III. Rolul bãrbatului în familie
– Soþ ºi tatã
– Valoarea solidaritãþii
– Legãtura strânsã dintre muncã ºi familie
– Evanghelia muncii
IV. Copiii, centrul împãrãþiei lui Dumnezeu
– Drepturile copilului
– Copil în braþele Mariei preasfinte
– Pace pentru toþii copiii lumii
– Prima ºcoalã este familia
– Educarea fiilor la iubire
– Cinstirea pãrinþilor ºi cinstirea copiilor
– ªcoala exemplului
V. Bãtrânii în familie
– O pastoralã adecvatã
– Contribuþia bãtrânilor
– Iubire ºi recunoºtinþã faþã de bãtrâni
– Rolul de neînlocuit al bãtrânilor
– Bãtrânii vor sã fie „acasã”
– Bãtrânii slujesc Evanghelia vieþii

Partea a IV-a: Slujirea vieþii
I. O iubire care uneºte ºi dã viaþã
– Colaboratorii iubirii lui Dumnezeu creator
– Doctrina ºi norma Bisericii: vechi ºi mereu noi
– Biserica este de partea vieþii
– Concepþia integralã despre om ºi vocaþia lui
– Politica demograficã sã respecte omul
– Importanþa fundamentalã a familiei
– Paternitatea responsabilã ºi realismul conºtient
II. Educaþia creºtinã a copiilor
– Dreptul-datoria educativã a pãrinþilor
– Educaþia la valorile esenþiale ale vieþii
– Primii educatori sunt pãrinþii
– Tinerilor, „de voi depinde viitorul”!
– Învãþaþi sã fiþi oameni!
– ªcolile catolice ºi pluralismul educativ
– Educaþia se hrãneºte din Evanghelia iubirii
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III. Participarea la dezvoltarea societãþii
– Familia, celula de bazã a societãþii
– Rolul social ºi politic al familiei
– Biserica ºi statul în slujba familiei
– Familia, primul spaþiu pentru angajarea socialã
– Opoziþia faþã de avort, cultura morþii
– Destinul Europei este în mâinile voastre
– Familia ºi societatea
IV. Participarea la viaþa ºi misiunea Bisericii
– Familia în misterul Bisericii
– Familia creºtinã crede ºi evanghelizeazã
– Instrument de evanghelizare
– Misiunea apostolicã a familiei
– Deschiderea faþã de viaþa „cu alþii” ºi „pentru alþii”
– Familia vesteºte, celebreazã ºi slujeºte evanghelia vieþii
– „Evanghelia familiei” are nevoie de martori vii
V. O comunitate în dialog cu Dumnezeu
– Biserica se roagã pentru familii
– Educarea copiilor la rugãciune
– Prezenþa sfintei Fecioare Maria în familie ºi în lume
– Binecuvântat este rodul trupului tãu
– Toþi suntem fraþi ºi surori ai Mariei preasfinte
– Dimensiunea marianã a vieþii
VI. O comunitate în slujba omului
– Ospitalitatea ºi respectul
– Separãrile forþate ºi situaþia imigranþilor
– Familia ºi „ecologia umanã”

PARTEA I

FAMILIA ASTÃZI, LUMINI ªI UMBRE

! Rugãciunea papei Ioan Paul al II-lea pentru familie

Dumnezeule, de la care vine orice paternitate în cer ºi pe pãmânt,
Tatã, care eºti Iubire ºi Viaþã,
fã, prin mijlocirea Fiului tãu, Isus Cristos, „nãscut din Femeie“,
ºi prin mijlocirea Duhului Sfânt, izvor al caritãþii divine,
ca orice familie umanã de pe pãmânt sã devinã
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un adevãrat sanctuar al vieþii ºi al iubirii
pentru generaþiile ce se reînnoiesc într-una.
Fã ca harul tãu sã cãlãuzeascã gândurile ºi faptele soþilor
spre binele familiilor lor
ºi al tuturor familiilor din lume.
Fã ca tinerele generaþii sã gãseascã în familie un sprijin puternic
pentru umanitatea lor ºi pentru creºterea lor în adevãr ºi în iubire.
Fã ca dragostea, întãritã de harul sacramentului Cãsãtoriei,
sã se arate mai tare decât orice slãbiciune ºi orice crizã,
prin care trec, uneori, familiile noastre.
În sfârºit, îþi cerem lucrul acesta prin mijlocirea sfintei familii din Nazaret,
fã ca Biserica sã-ºi poatã îndeplini rodnic misiunea sa,
în familie ºi prin intermediul familiei,
în toate naþiunile de pe pãmânt.
Prin Cristos Domnul nostru,
care este calea, adevãrul ºi viaþa
în vecii vecilor. Amin.

! Pastoraþia familiei

O atenþie specialã trebuie acordatã pastoraþiei familiei, mult mai necesarã
într-un moment istoric ca cel de astãzi, în care se înregistreazã o crizã
rãspânditã ºi radicalã a acestei instituþii fundamentale. În viziunea creºtinã
despre cãsãtorie, relaþia dintre bãrbat ºi femeie – relaþie reciprocã ºi totalã,
unicã ºi indisolubilã – corespunde la planul originar al lui Dumnezeu, umbrit
în istorie de „împietrirea inimii”, dar pe care Cristos a venit sã-l restaureze în
splendoarea sa originarã, dezvãluind ceea ce Dumnezeu a voit încã de „la
început”. Prin cãsãtorie, înãlþatã la demnitatea de sacrament, este exprimat apoi
„marele mister” al iubirii sponsale a lui Cristos pentru Biserica sa.

Asupra acestui punct, Biserica nu poate sã cedeze la presiunile unei anumite
culturi, chiar dacã este rãspânditã ºi uneori militantã. Trebuie mai curând sã se
facã în aºa fel încât, printr-o educaþie evanghelicã tot mai completã, familiile
creºtine sã ofere un exemplu convingãtor despre posibilitatea unei cãsãtorii
trãite în mod deplin în conformitate cu planul lui Dumnezeu ºi cu adevãratele
exigenþe ale persoanei umane: persoana soþilor ºi, mai ales, persoana mai
fragilã a fiilor. Familiile însele trebuie sã fie tot mai conºtiente de atenþia
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datoratã fiilor ºi sã devinã subiecte active ale unei eficiente prezenþe ecleziale
ºi sociale în apãrarea drepturilor lor .2

! Biserica în serviciul familiei

Transformãrile ample, rapide ºi profunde ale societãþii ºi culturii au afectat
familia în zilele noastre mai mult poate decât alte instituþii. Multe familii
trãiesc în aceastã situaþie, cu deplinã fidelitate, acele valori spirituale care stau
la baza instituþiei familiale. Altele plutesc în nesiguranþã ori rãtãcesc departe
de calea datoriilor lor, ori sunt, de-a dreptul, în îndoialã ºi oarecum nu cunosc
semnificaþia ultimã ºi adevãrul vieþii conjugale ºi familiale. Altele sunt
împiedicate de diferite nedreptãþi sociale ºi nu se pot bucura de drepturile lor
fundamentale. Conºtientã cã taina Cãsãtoriei ºi familia constituie una dintre
valorile cele mai preþioase ale omenirii, Biserica vrea sã-ºi facã auzit glasul ºi
oferã serviciile sale celor care îºi dau seama de valoarea cãsãtoriei ºi familiei
ºi se strãduiesc sã punã în practicã cu fidelitate aceste valori în viaþa lor,
precum ºi acelora care plutesc în nesiguranþã ºi neliniºte, cautã adevãrul, dar
sunt împiedicaþi pe nedrept sã trãiascã liber propriul proiect al familiei.
Susþinând pe cei dintâi, luminând ºi ajutând pe ceilalþi, Biserica oferã serviciile
sale celor care sunt preocupaþi de destinul cãsãtoriei ºi al familiei.

În mod deosebit, Biserica se adreseazã tinerilor care sunt gata sã înceapã
drumul spre cãsãtorie ºi viaþa de familie, cu scopul de a le deschide noi
orizonturi, ajutându-i sã descopere frumuseþea ºi mãreþia chemãrii la dragoste
ºi la slujirea vieþii .3

! Familia, calea Bisericii

Omul este calea Bisericii. Prin aceastã expresie, voiam sã evoc, înainte de
toate, nenumãratele drumuri de-a lungul cãrora umblã omul ºi voiam, în acelaºi
timp, sã subliniez dorinþa profundã a Bisericii de a-l însoþi în acest parcurs pe
drumurile existenþei sale pãmânteºti. Biserica ia parte la bucuriile ºi la
speranþele, la tristeþile ºi la angoasele parcursului zilnic al oamenilor, având
convingerea intimã cã însuºi Cristos a trimis-o pe toate aceste cãi: el este cel

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Nuovo millennio ineunte (6 ianuarie 2001),2

Editura Presa Bunã, Iaºi 2001, 47.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Îndemnul apostolic Familiaris consortio (22 noiembrie 1981),3

Editura Presa Bunã, Iaºi 1994, 1.
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care l-a încredinþat pe om Bisericii, care l-a încredinþat ca drum al misiunii ºi
slujirii ei.

Dintre aceste numeroase cãi, familia este prima ºi cea mai importantã: este
un drum comun, fiind, în acelaºi timp, deosebit, absolut unic, aºa cum fiecare
om este unic; un drum de care fiinþa omeneascã nu se poate îndepãrta. Într-
adevãr, ea vine în mod normal în lume în sânul unei familii; putem, deci, spune
cã datoreazã acestei familii însuºi faptul de a exista ca om. Când familia
lipseºte, în persoana care vine pe lume se creeazã o carenþã îngrijorãtoare ºi
dureroasã, care-l va marca apoi toatã viaþa. Biserica se apleacã cu afectuoasã
solicitudine asupra celor ce trãiesc o astfel de situaþie, cãci ea cunoaºte bine
rolul fundamental pe care familia e chematã sã-l îndeplineascã. Mai ºtie ºi cã,
în mod normal, omul îºi pãrãseºte familia pentru a-ºi împlini chemarea sa, dar
într-un nou nucleu familial. Chiar dacã alege sã rãmânã singur, familia rãmâne,
ca sã zicem aºa, orizontul lui existenþial, comunitatea fundamentalã în care se
înrãdãcineazã toatã reþeaua relaþiilor lui sociale, de la cele mai imediate ºi
apropiate pânã la cele mai îndepãrtate. Nu vorbim oare de familie umanã când
ne referim la mulþimea oamenilor care trãiesc în lume?

Familia îºi are originea în însãºi iubirea Creatorului pentru lumea creatã,
cum se spune deja „la început”, în cartea Genezei (1,1). În Evanghelie, Isus o
confirmã pe deplin: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul
sãu unul-nãscut” (In 3,16). Fiul unul-nãscut, consubstanþial cu Tatãl,
Dumnezeu din Dumnezeu, Luminã din luminã, a intrat în istoria oamenilor
prin familie. „Prin întrupare, Fiul însuºi al lui Dumnezeu s-a unit, într-un fel,
cu orice om. A lucrat cu mâini omeneºti... a iubit cu inimã omeneascã. Nãscut
din Maria Fecioara, s-a fãcut cu adevãrat unul dintre noi, asemãnãtor nouã întru
toate, afarã de pãcat”. Dacã, aºadar, Cristos „îl dezvãluie pe om omului în mod
deplin”, o face mai întâi prin familia în care a ales sã se nascã ºi sã creascã.
ªtim cã Rãscumpãrãtorul a rãmas ascuns la Nazaret o mare parte a vieþii sale,
„supus” (Lc 2,51), ca „Fiu al omului”, Mariei, mamei sale, ºi lui Iosif,
lemnarul. Aceastã „ascultare” filialã nu e oare prima expresie a ascultãrii de
Tatãl sãu „pânã la moarte“ (Fil 2,8), prin care a rãscumpãrat lumea?

Misterul divin al întrupãrii Cuvântului are, deci, o legãturã strânsã cu
familia umanã. ªi aceastã legãturã este valabilã nu doar pentru familia de la
Nazaret, ci, într-un fel, pentru oricare familie, într-un mod analog cu ceea ce
spune Conciliul al II-lea din Vatican despre Fiul lui Dumnezeu care, prin
Întrupare, „s-a unit, într-un fel, cu orice om”. Urmându-l pe Cristos „venit” în
lume „sã slujeascã” (Mt 20, 28), Biserica este de pãrere cã slujirea familiei e
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una dintre îndatoririle sale esenþiale. În acest sens, atât omul, cât ºi familia
constituie „calea Bisericii” .4

! Bunul preþios al cãsãtoriei ºi familiei

Biserica, luminatã de darul credinþei care o face sã cunoascã întreg adevãrul
despre bunul preþios al cãsãtoriei ºi al familiei, precum ºi înþelesul lor adânc,
simte încã o datã datoria grabnicã de a vesti tuturor evanghelia, adicã vestea
cea bunã, dar, mai ales, acelora care sunt chemaþi ºi se pregãtesc pentru
cãsãtorie, cât ºi tuturor soþilor ºi pãrinþilor întregii omeniri.

Biserica este profund convinsã cã numai prin acceptarea evangheliei se
poate realiza pe deplin orice speranþã pe care omul ºi-o pune legitim în
cãsãtorie ºi familie.

Voite de Dumnezeu prin însuºi actul creaþiei, cãsãtoria ºi familia sunt
destinate intrinsec spre a se împlini în Cristos ºi au nevoie de harul sãu pentru
a fi vindecate de rãnile pãcatului ºi pentru a fi readuse la începutul lor, adicã la
cunoaºterea deplinã ºi împlinirea integralã a planului lui Dumnezeu.

Într-un moment istoric în care familia este supusã unor forþe ce încearcã s-o
distrugã sau s-o deformeze, Biserica – conºtientã de faptul cã binele societãþii
este legat strâns de binele familiei – simte cã e de datoria ei arzãtoare ºi urgentã
sã vesteascã tuturor planul lui Dumnezeu despre cãsãtorie ºi familie,
asigurându-i deplina vitalitate ºi promovarea umanã ºi creºtinã, contribuind în
felul acesta la reînnoirea societãþii ºi a poporului lui Dumnezeu .5

! Situaþia familiei în lumea de azi

Situaþia în care se aflã azi familia prezintã aspecte pozitive ºi negative:
pentru unii, familia este semnul mântuirii pe care Cristos o desãvârºeºte în
lume, iar pentru alþii, familia este semnul refuzului pe care omul îl opune
dragostei lui Dumnezeu.

Pe de o parte, într-adevãr, se constatã cea mai vie conºtiinþã a libertãþii
personale, o mai mare atenþie la calitatea relaþiilor interpersonale în viaþa
matrimonialã, la promovarea demnitãþii femeii, la procreare responsabilã ºi la
educarea copiilor. La fel, gãsim conºtiinþa necesitãþii cã trebuie sã se dezvolte

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii (2 februarie 1994), Editura Presa Bunã, Iaºi4

2000, 1-2.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 3.5
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relaþii între familii pentru ajutor spiritual ºi material reciproc, pentru
redescoperirea misiunii ecleziale proprie familiei ºi pentru construirea unei
societãþi mai drepte. Pe de altã parte, nu lipsesc semne de degradare
îngrijorãtoare a unor valori fundamentale: o concepþie teoreticã ºi practicã
greºitã despre independenþa soþilor unul faþã de altul; grave ambiguitãþi faþã de
raporturile de autoritate între pãrinþi ºi copii; greutãþi concrete pe care familia
le întâmpinã în transmiterea valorilor; numãrul crescând al divorþurilor, plaga
avorturilor ºi recurgerea mereu tot mai crescândã la sterilizare ºi instaurarea
unei adevãrate mentalitãþi anticoncepþionale.

La baza acestor fenomene negative stã adesea o eroare cu privire la ideea ºi
experienþa libertãþii, conceputã nu ca o capacitate de realizare a adevãrului
prevãzut de planul lui Dumnezeu despre cãsãtorie ºi familie, ci ca o forþã de
afirmare autonomã, nu rareori împotriva altora, pentru propria bunãstare
egoistã.

Meritã atenþia noastrã ºi faptul cã, în þãrile din aºa-zisa Lume a Treia,
familiilor le lipsesc fie mijloacele fundamentale de viaþã, cum sunt hrana,
munca, locuinþa, medicamentele, sau chiar libertãþile cele mai elementare. În
þãrile mai bogate, în schimb, bunãstarea excesivã ºi mentalitatea consumistã,
paradoxal unitã cu o oarecare îngrijorare ºi nesiguranþã pentru viitor, toate
acestea îndepãrteazã de la soþi generozitatea ºi curajul de a dãrui alte vieþi
omeneºti. În felul acesta, viaþa este conceputã nu ca o binecuvântare, ci ca un
pericol de care omul trebuie sã se apere.

Situaþia istoricã în care trãieºte familia se prezintã, deci, ca un amestec de
lumini ºi umbre .6

! Dreptul la viaþã ºi la sãnãtate

Cu ocazia acestui curs de formare permanentã, sunteþi invitaþi sã revedeþi ºi
sã aprofundaþi experienþele voastre, angajamentele, cercetãrile ºi metodele
voastre, în care se simte nevoia unui suflu nou ºi a unei orientãri sigure:
punctul de referinþã al muncii voastre se aflã în cuvântul lui Dumnezeu ºi în
magisteriul Bisericii, care, în baza revelaþiei creºtine, nu a încetat niciodatã sã
proclame ºi sã promoveze drepturile sfinte ale vieþii ºi ale sãnãtãþii, care sunt
specifice fiecãrui om. În legãturã cu acestea, Vechiul Testament se exprimã în
termeni convingãtori: „ªi voi cere viaþa omului ºi din mâna omului, din mâna

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 6.6
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fratelui sãu. De va vãrsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mânã de om
se va vãrsa, cãci Dumnezeu a fãcut omul dupã chipul sãu” (Gen 9,5-6).

Un asemenea respect al vieþii este propus din nou în mod clar, cu accente
înnoite, dar nu cu un angajament mai slãbit, de cãtre Noul Testament. Tânãrului
bogat, care îl întreabã pe Isus care sunt poruncile principale pentru a intra în
viaþã, Isus îi rãspunde arãtându-i cã prima datorie este „Sã nu ucizi” (Mt
19,18).

Fidelã acestei tradiþii biblice, Biserica s-a strãduit mereu de-a lungul
secolelor sã apere viaþa umanã. Conciliul al II-lea din Vatican a spus: „Domnul
vieþii a încredinþat oamenilor misiunea foarte înaltã de a proteja viaþa: misiune
care trebuie sã fie îndeplinitã omeneºte” .7

! Progresul ºtiinþific sã respecte demnitatea omului

Obiectul specific al reflecþiilor voastre din timpul acestui congres a fost
problema malformaþiilor deja în act în fiinþa conceputã ºi cea a diferitelor
tehnici la care se poate recurge cu scopul de a le identifica ºi a le vindeca cât
mai repede posibil. Aceastã temã þine doar de competenþa voastrã.

Mie îmi revine aici misiunea de a atrage atenþia asupra unor valori morale
de fond, la care trebuie sã recurgem în mod constant, dacã se doreºte evitarea
faptului ca progresele în domeniul ºtiinþei sã devinã înspãimântãtoare regrese
în sectorul uman.

Din acest punct de vedere, trebuie sã reafirmãm, înainte de toate, sfinþenia
funcþiei procreative, prin care bãrbatul ºi femeia colaboreazã cu Dumnezeu în
ordinea rãspândirii vieþii umane dupã planurile economiei sale transcendente.
Nu este cazul sã repet aici ceea ce am scris în îndemnul apostolic Familiaris
consortio în legãturã cu aceastã temã. Dar nu pot sã nu repet cu putere
condamnarea severã, înrãdãcinatã în legea naturalã, a oricãrui atentat la viaþa
celui nevinovat: fiinþa umanã care creºte în sânul matern este cel nevinovat prin
excelenþã.

De aceea, este clar faptul cã cercetãrile endouterine, care au menirea de a
identifica din timp embrionii ºi fetuºii afectaþi de boli ereditare cu scopul de a-i
elimina repede prin avort, trebuie considerate ca viciate în originea lor ºi, ca
atare, de neadmis din punct de vedere moral. La fel este inacceptabilã orice
formã de experiment pe fetus ce poate sã dãuneze integritãþii sau sã

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat colaboratorilor Ordinului spitalicesc Fatebenefratelli,7

18 martie 1988.
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înrãutãþeascã mediul lui de viaþã, cu excepþia cazului în care este vorba despre
o încercare extremã de a-l salva de la o moarte sigurã, deoarece este valabil ºi
pentru el principiul general ce interzice instrumentalizarea unei fiinþe umane
în avantajul ºtiinþei sau al bunãstãrii cuiva.

Aºadar, care sunt criteriile din care trebuie sã se inspire operatorul sanitar
doritor sã-ºi modeleze comportamentul sãu dupã valorile fundamentale ale
normei morale? Înainte de orice, trebuie sã analizeze cu atenþie eventualele
consecinþe negative pe care le poate avea asupra fiinþei concepute folosirea
necesarã a unei anumite tehnici de cercetare ºi sã evite recurgerea la proceduri
de diagnostic dacã nu are suficiente garanþii cu privire la finalitatea lor onestã
ºi la caracterul lor în mod substanþial inofensiv. Iar dacã, aºa cum deseori se
întâmplã în alegerile umane, trebuie asumat un coeficient de risc, trebuie sã
aibã grijã ºi sã verifice ca acesta sã fie justificat de o adevãratã urgenþã a
diagnosticului ºi de importanþa rezultatelor care pot fi obþinute cu ajutorul
acestuia, spre binele fiinþei concepute.

Apoi, dupã ce se constatã prezenþa unei malformaþii, operatorul sanitar
trebuie sã foloseascã toate mijloacele terapeutice sigure care sunt disponibile
în momentul cercetãrii. Deci, nu doar terapiile medicale în uz deja, dar ºi,
evident când pregãtirea i-o permite, acele intervenþii chirurgicale recente care,
în baza informaþiile publicate în cadrul congresului vostru, dau rezultate cu
adevãrat importante. Hotãrârea cu privire la folosirea tratamentului chirurgical
sau la renunþarea la acest tratament ºi alegerea, eventual, a unei modalitãþi de
intervenþie, ca ºi a unei tehnici concrete ce trebuie folositã în timpul acesteia,
sunt probleme pe care operatorul sanitar trebuie sã le rezolve în funcþie de
ºtiinþã ºi de propria conºtiinþã, având grijã sã se asigure de faptul cã intervenþia
este necesarã cu adevãrat, consimþitã liber de cãtre pãrinþi ºi, ca normã, poate
oferi mai multe probabilitãþi de reuºitã decât cele contrare.

Principiile morale amintite mai sus nu constituie – voi o ºtiþi bine – un
obstacol în calea progresului ºtiinþific, care vrea sã fie ºi progres al omului
vãzut în lumina demnitãþii superioare a destinului sãu transcendent. Unul dintre
cele mai grave riscuri ce ameninþã epoca noastrã este, într-adevãr, „divorþul”
dintre ºtiinþã ºi moralã, dintre posibilitãþile oferite de o tehnologie proiectatã
cãtre orizonturi tot mai uimitoare ºi normele morale ce provin dintr-o naturã
mereu mai mult neglijatã. Este necesar faptul ca toate persoanele responsabile
sã fie de acord în a reafirma prioritatea eticii în raport cu tehnica, primatul
persoanei în raport cu lucrurile, superioritatea spiritului faþã de materie. Numai
cu aceastã condiþie progresul ºtiinþific, care din multe puncte de vedere ne
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entuziasmeazã, nu se va transforma într-un fel de Moloch modern care îi
devoreazã pe adepþii sãi nesocotiþi.

„Omul întrece omul la infinit”, a scris Pascal. Aceastã intuiþie, la care
raþiunea poate sã ajungã doar cu ajutorul mijloacelor sale, este întãritã de
credinþã, care spune cã omul este capodopera Creatorului, reînnoit prin sângele
lui Cristos ºi chemat sã intre pentru totdeauna în familia fiilor lui Dumnezeu .8

! Cum trebuie îngrijitã ºi protejatã familia

Familia este primul ambient vital, pe care omul îl întâlneºte venind în lume,
iar experienþa sa rãmâne decisivã pentru totdeauna. De aceea, este important
sã o îngrijim ºi sã o protejãm, ca sã-ºi poatã îndeplini cum se cuvine datoriile
specifice, care i-au fost recunoscute ºi încredinþate de cãtre naturã ºi de cãtre
revelaþia divinã. Ea este locul iubirii ºi al vieþii, chiar ºi mai mult, este locul
unde iubirea genereazã viaþa, fiindcã fiecare dintre aceste douã realitãþi nu ar
fi autenticã dacã nu ar fi însoþitã de cealaltã. Iatã de ce creºtinismul ºi Biserica
dintotdeauna le apãrã ºi le aºazã într-o relaþie reciprocã. În aceastã privinþã,
rãmâne adevãrat ceea ce predecesorul meu, marele papã Paul al VI-lea, vestea
cu putere în primul sãu mesaj de Crãciun transmis prin radio în 1963: 

S-a încercat uneori sã se recurgã la remedii care trebuie considerate mai nefaste
decât rãul, dacã ele constau în a atenta la rodnicia vieþii prin mijloace pe care etica
umanã ºi creºtinã trebuie sã le califice ca ilicite. În loc sã sporeascã pâinea pe
masa omenirii înfometate, cum ar putea sã o facã astãzi dezvoltarea producþiei
moderne, unii se gândesc sã micºoreze prin metode contrare bunului simþ numãrul
celor ce stau la masã. Lucrul acesta nu este demn de o civilizaþie. 

Îmi însuºesc în întregime aceste cuvinte ºi aº vrea sã le întãresc mai mult,
de vreme ce, de când au fost rostite ºi pânã astãzi, se poate spune cã situaþia s-a
agravat ºi cã (pentru a fi schimbatã) este nevoie de angajarea responsabilã ºi
concretã a tuturor oamenilor de bunã voinþã, la orice nivel al convieþuirii
civile .9

! Biserica crede în familie ºi o apãrã

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanþilor la congresul roman al „Miºcãrii8

pentru viaþã“, 3 decembrie 1982.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilie þinutã la Velletri – Roma, 7 septembrie 1980.9
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Biserica crede în familie. ªtie cã ea „posedã ºi în zilele noastre energii
formidabile, capabile sã-l smulgã pe om din anonimat, din procesul de
masificare ºi de pierdere a personalitãþii”, la care deseori conduce dezvoltarea
modernã. Biserica trebuie sã-ºi asume misiunea de a trezi convingeri ºi de a
oferi ajutoare concrete în toate acele sectoare în care familia este mai
ameninþatã. Lucrul acesta este valabil, în special, în sectorul reglementãrii
naºterilor, care a devenit una dintre problemele cele mai delicate ºi mai urgente
pentru familiile de astãzi. Tocmai în acest sector voi desfãºuraþi o lucrare
excelentã. De aceea, vã mulþumesc ºi vã încurajez sã continuaþi eforturile
voastre, care reprezintã un rãspuns concret ºi eficient la ceea ce am scris în
Familiaris consortio: 

Biserica nu poate sã nu pretindã cu tãrie reînnoitã responsabilitatea acelora –
medici, specialiºti, consultori pentru viaþa de cãsãtorie ºi soþi – care îi pot ajuta
efectiv pe soþi ca, trãind iubirea lor, sã respecte structura ºi finalitãþile actului
conjugal ce exprimã aceastã iubire. Lucrul acesta înseamnã o angajare generoasã,
decisivã ºi sistematicã pentru a cunoaºte, stima ºi aplica metodele naturale de
reglementare a fertilitãþii.

Ne aflãm în faþa unei misiuni imense: tot mai multe mijloace
anticoncepþionale invadeazã lumea, susþinute prin mari eforturi economice,
care se sprijinã pe motive greu de mãrturisit ºi din care este absent orice fel de
respect faþã de om ºi faþã de valorile sale mai adânci. Cu mult curaj, Biserica
s-a dat de partea iubirii umane, a vieþii ºi a valorilor pe care acestea le implicã.
Existã oameni de ºtiinþã, curajoºi ºi capabili, care, cu rãbdare ºi competenþã,
treptat, descoperã cãi bazate pe analiza foarte atentã a caracteristicilor
sexualitãþii umane, ce par sã fie compatibile cu exigenþele castitãþii
matrimoniale ºi apte sã favorizeze o convieþuire conjugalã armonioasã ºi
seninã, fiindcã þin cont ºi de principiile fundamentale ale Bisericii.

În consecinþã, munca de investigare, perfecþionare ºi de predare a metodelor
naturale de reglementare a fertilitãþii este de mare importanþã. De aceea, vreau
sã adresez un cuvânt de încurajare tuturor acelora care lucreazã în acest sector,
îndemnându-i sã nu înceteze cercetãrile lor. Este necesar faptul ca diferitele
grupuri angajate în aceastã muncã nobilã sã aprecieze aceastã lucrare ºi sã
comunice altora experienþele ºi rezultatele, evitând cu orice preþ tensiunile ºi
suspiciunile ce ar putea sã ameninþe aceastã activitate atât de importantã ºi atât
de grea. De vreme ce condiþiile cuplurilor sunt foarte diferite din cauza
diversitãþii culturilor, raselor, situaþiilor personale etc., este providenþial faptul
cã existã metode diferite, capabile sã rãspundã mai bine la situaþii aºa de
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variate. ªi pentru acest motiv, este bine ca specialiºtii în astfel de probleme sã
cunoascã câteva metode pe care sã le sugereze sau sã le explice altora, dacã este
necesar, cu ajutorul unui cuplu concret. Biserica, prin cuvântul meu, vã
mulþumeºte pentru activitatea ce o desfãºuraþi ºi vã încurajeazã sã o continuaþi.
Fãrã sã-ºi însuºeascã o metodã anume, Biserica se limiteazã la vestirea cu tãrie
a principiilor fundamentale în aceastã materie ºi îi încurajeazã, într-un mod cât
mai eficient posibil, pe toþi cei care, cu generozitate ºi fideli acestor principii,
lucreazã pentru a face în aºa fel încât asemenea principii sã fie actualizate în
concret.

Treptat, prin munca tãcutã a unor persoane izolate ºi prin mãrturia vie a
cuplurilor ºi familiilor ce trãiesc bucuria unei experienþe de iubire creºtinã
generoasã ºi deschisã vieþii, se construieºte omenirea nouã, la care Domnul ne
cheamã ca popor al sãu ºi la care toþi oamenii aspirã, chiar fãrã sã o ºtie .10

! Trãirea iubirii conjugale în adevãrul sãu

Aºa dupã cum existã o gravã responsabilitate a omului faþã de orice valoare
eticã, la fel, ºi faþã de iubirea conjugalã. Primii responsabili ai iubirii lor
conjugale sunt soþii, în sensul cã ei sunt chemaþi sã o trãiascã în adevãrul sãu
întreg. Biserica îi ajutã în acest angajament iluminând conºtiinþa lor ºi
asigurând, prin sacramente, puterea necesarã voinþei pentru a alege binele ºi a
se feri de rãu.

Totuºi, nu pot sã trec sub tãcere faptul cã nu puþini, astãzi, nu-i ajutã pe soþi
în aceastã gravã responsabilitate ce le revine lor, ci le pun numeroase piedici.

În aceastã privinþã, fiecare om, care a înþeles frumuseþea ºi demnitatea iubirii
conjugale, nu poate sã rãmânã indiferent în faþa încercãrilor ce se fac acum de
a considera legãtura conjugalã, cu toate consecinþele sale, ceva egal cu o
convieþuire de fapt. Aceastã echivalare este nedreaptã; distruge una dintre
valorile fundamentale pe care se sprijinã orice convieþuire civilã – preþuirea
cãsãtoriei – ºi deformeazã generaþiile tinere, care sunt tentate astfel sã aibã un
concept ºi sã trãiascã o experienþã de libertate, ce sunt distorsionate în însãºi
rãdãcina lor.

În plus, soþii pot fi împiedicaþi serios în efortul de a pune în practicã
angajamentul lor de a trãi corect iubirea conjugalã de mentalitatea hedonistã

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat participanþilor la cursul de formare ºi de10

„aggiornare”, promovat de Centrul de studii ºi de cercetãri asupra problemelor familiei din

cadrul Universitãþii „Sacro Cuore”, Roma, 3 iulie 1982.
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din zilele noastre, de mass-media, de ideologii ºi de practici contrare
Evangheliei; dar lucrul acesta se poate verifica, ºi cu urmãri într-adevãr grave
ºi de fãrâmiþare, când doctrina enciclicei este pusã în discuþie, aºa cum s-a
întâmplat uneori, chiar de cãtre anumiþi teologi ºi pãstori de suflete. Într-adevãr,
aceastã atitudine poate introduce îndoialã în legãturã cu o învãþãturã care pentru
Bisericã este sigurã, întunecând astfel înþelegerea unui adevãr care nu poate fi
pus în discuþie. Avem aici nu un semn de „înþelegere pastoralã”, ci de
neînþelegere a binelui adevãrat al persoanelor. Adevãrul nu poate fi mãsurat
de opinia majoritãþii.

Intenþia manifestatã de congresul vostru de a introduce reflecþia cu un
caracter mai tehnic ºi ºtiinþific asupra controlului natural al fertilitãþii în
contextul unor ample reflecþii teologice, filozofice ºi etice, trebuie sã fie
subliniatã ºi apreciatã. Un alt mod de a slãbi în soþi simþul responsabilitãþii faþã
de iubirea lor conjugalã este, într-adevãr, acela de a rãspândi informaþia cu
privire la metodele naturale, dar lipsitã de necesara formare a conºtiinþelor.
Tehnica nu rezolvã problemele etice, pur ºi simplu, pentru cã nu poate sã facã
persoana umanã mai bunã. Educaþia la castitate este un moment care nu poate
fi înlocuit de nimic altceva. Iubirea conjugalã este posibilã numai atunci când
bãrbatul ºi femeia au ajuns la o adevãratã armonie în strãfundul personalitãþii
lor.

La douãzeci de ani de la publicarea enciclicei, se poate vedea bine cã norma
moralã pe care o propune nu este doar spre apãrarea bunãtãþii ºi a demnitãþii
iubirii conjugale ºi, deci, în apãrarea binelui persoanei soþilor. Ea are o
importanþã eticã ºi mai vastã. Într-adevãr, logica profundã a actului
contraconcepþional, rãdãcina sa ultimã, pe care Paul al VI-lea a identificat-o în
mod profetic, sunt acum evidente. Care logicã? Care rãdãcinã?

Logica împotriva vieþii: în aceºti douãzeci de ani, numeroase state au
renunþat la demnitatea lor de a fi în apãrarea vieþii umane nevinovate, adoptând
legislaþii avortiste. Un masacru adevãrat de fiinþe nevinovate are loc zilnic în
lume.

Care rãdãcinã? Este revolta împotriva lui Dumnezeu creator, unicul Stãpân
al vieþii ºi al morþii persoanelor umane: este nerecunoaºterea lui Dumnezeu ca
Dumnezeu; este încercarea, profund absurdã, de a zidi o lume în întregime fãrã
Dumnezeu.

În enciclica Humanae vitae, papa Paul al VI-lea îºi exprima certitudinea de
a contribui, prin apãrarea moralei conjugale, la instaurarea unei civilizaþii cu
adevãrat umane. La douãzeci de ani distanþã de la publicarea documentului, nu
lipsesc confirmãri ale faptului cã acea convingere era întemeiatã. Este vorba de
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confirmãri verificabile nu doar de cãtre cei credincioºi, ci de cãtre orice om
care se gândeºte la soarta omenirii, deoarece oricine poate vedea la ce
consecinþe am ajuns, neascultând de legea sfântã a lui Dumnezeu.

Angajamentul vostru – ca ºi acela al tuturor persoanelor de bunã voinþã –
este un semn de speranþã nu doar pentru Bisericã, ci pentru întreaga omenire .11

! Familia – „sanctuar al vieþii”

Înlãuntrul „poporului vieþii ºi pentru viaþã” e decisivã rãspunderea familiei:
e o responsabilitate ce izvorãºte din însãºi natura ei – de a fi comunitate de
viaþã ºi de iubire, bazatã pe cãsãtorie – ºi din misiunea ei de a „ocroti, dezvãlui
ºi împãrtãºi iubirea”. Este în cauzã însãºi iubirea lui Dumnezeu, ai cãrei
colaboratori ºi interpreþi sunt constituiþi pãrinþii în transmiterea vieþii ºi
educarea ei conform cu planul sãu de Tatã. Este, aºadar, iubirea care se face
gratuitate, primire, dãruire: în familie, fiecare e recunoscut, respectat ºi cinstit
pentru cã e persoanã ºi, dacã cineva are mai mare nevoie, grija faþã de el e cu
atât mai intensã ºi mai atentã.

Familia e implicatã în întregul arc de existenþã al membrilor sãi, de la
naºtere pânã la moarte. Ea este cu adevãrat sanctuarul vieþii..., locul în care
viaþa, darul lui Dumnezeu, poate fi primitã aºa cum se cuvine ºi apãratã de
numeroasele atacuri la care e expusã, locul unde ea se poate dezvolta conform
exigenþelor unei creºteri umane autentice. De aceea, este hotãrâtor ºi de
neînlocuit rolul familiei în construirea culturii vieþii .12

PARTEA A DOUA

PLANUL LUI DUMNEZEU
DESPRE CÃSÃTORIE ªI FAMILIE

! Omul este chipul lui Dumnezeu-Iubire

 IOAN PAUL AL II-LEA, Alocuþiune rostitã în cadrul celui de-al IV-lea congres pentru familia11

din Africa ºi din Europa, 14 martie 1988.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Evangelium vitae (25 martie 1995), 92.12
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Dumnezeu l-a creat pe om dupã chipul ºi asemãnarea sa: chemându-l la
existenþã din iubire ºi, în acelaºi timp, la iubire.

Dumnezeu este iubire ºi trãieºte în sine însuºi un mister de comuniune
personalã de iubire. Creându-l pe om dupã chipul sãu ºi conservându-i
existenþa, Dumnezeu înscrie în umanitatea bãrbatului ºi a femeii vocaþia, adicã
puterea ºi responsabilitatea iubirii ºi a comuniunii. Pentru aceasta, iubirea este
vocaþia fundamentalã ºi înnãscutã a fiecãrei fiinþe umane.

Întrucât este spirit întrupat, adicã suflet care se exprimã în trup ºi trup
însufleþit de un spirit nemuritor, omul este chemat la iubire în totalitatea sa
unificatã. Iubirea îmbrãþiºeazã chiar ºi trupul uman, iar trupul este fãcut pãrtaº
la iubirea spiritualã.

Revelaþia creºtinã cunoaºte douã moduri specifice de realizare a vocaþiei la
iubire a întregii persoane umane: cãsãtoria ºi fecioria. Fiecare dintre aceste
douã forme reprezintã o concretizare a adevãrului celui mai profund din om,
a „fiinþei lui dupã asemãnarea lui Dumnezeu”.

Prin urmare, sexualitatea umanã, prin care bãrbatul ºi femeia se dãruiesc
unul altuia cu toate actele proprii ºi exclusive ale soþilor, nu e ceva pur
biologic, ci este nucleul însuºi al persoanei umane ca atare. Ea se realizeazã în
mod uman, numai dacã este parte integrantã din iubirea cu care bãrbatul se
dãruieºte femeii cu toatã fiinþa sa, ºi invers, pânã la moarte. Dãruirea fizicã
totalã ar fi o minciunã dacã n-ar fi semnul ºi rodul dãruirii personale totale, în
care este prezentã întreaga persoanã, chiar ºi în dimensiunea ei temporarã; cãci
dacã persoana umanã îºi rezervã ceva sau îºi reþine o posibilitate de a decide
altfel în viitor, deja prin acest fapt, dãruirea n-ar mai fi totalã.

Aceastã dãruire totalã cerutã de iubirea conjugalã corespunde exigenþelor
unei fecunditãþi responsabile, care, fiind orientatã sã dea naºtere unei fiinþe
umane, prin natura sa, depãºeºte simpla ordine biologicã ºi investeºte un
complex de valori personale ce se poate dezvolta armonios prin efortul de
comun acord ºi durabil al ambilor pãrinþi.

„Locul” unic care face posibilã o astfel de dãruire, în conformitate cu
adevãrul sãu integral, este cãsãtoria sau legãmântul de iubire conjugalã ori
alegerea conºtientã ºi liberã, prin care bãrbatul ºi femeia primesc comuniunea
intimã de viaþã ºi de dragoste, voitã de Dumnezeu însuºi, ºi care numai în
aceastã luminã manifestã adevãrata sa semnificaþie. Instituþia matrimonialã nu
este o ingerinþã nedreaptã a societãþii ori a autoritãþii, nici impunerea exterioarã
a unei forme, ci este o exigenþã interioarã a legãmântului conjugal care, public,
se afirmã ca unic ºi exclusiv, pentru ca, în felul acesta, sã fie trãitã pe deplin
fidelitatea voitã de planul lui Dumnezeu-Creator. Aceastã fidelitate conjugalã,
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departe de a fi o mortificare a libertãþii persoanei, o pune la adãpost de orice
formã de subiectivism sau relativism ºi o face pãrtaºã la Înþelepciunea
creatoare .13

! Isus Cristos, mirele Bisericii, ºi sacramentul Cãsãtoriei

Comuniunea dintre Dumnezeu ºi oameni îºi gãseºte împlinirea definitivã în
Cristos, mirele care iubeºte ºi se dã pe sine însuºi ca Mântuitor al omenirii,
unind-o cu sine ca trup al sãu.

El descoperã adevãrul originar al cãsãtoriei, adevãrul de la „început”, ºi,
eliberându-l pe om de împietrirea inimii, îl face capabil sã realizeze integral
acest adevãr.

Aceastã revelaþie ajunge la desãvârºire deplinã în darul iubirii pe care
Cuvântul lui Dumnezeu îl face omenirii, asumându-ºi natura umanã, ºi în
jertfirea de sine a lui Isus Cristos pe cruce pentru mireasa sa, Biserica. În
aceastã jertfã se descoperã în întregime acel plan pe care Dumnezeu l-a întipãrit
în umanitatea bãrbatului ºi a femeii, chiar de la crearea lor. În felul acesta,
cãsãtoria celor botezaþi devine simbol real al noului ºi veºnicului legãmânt,
confirmatã în sângele lui Cristos. Duhul Sfânt pe care Domnul îl dãruieºte le
dã o inimã nouã ºi pregãteºte bãrbatul ºi femeia sã se iubeascã aºa cum ne-a
iubit Cristos. Iubirea conjugalã atinge acea plinãtate la care a fost rânduitã,
caritatea conjugalã, care este modul propriu ºi specific prin care soþii participã
ºi sunt chemaþi sã trãiascã dragostea lui Cristos ce se dãruieºte pe cruce.

Într-o paginã renumitã, Tertulian a exprimat mãreþia ºi frumuseþea vieþii
conjugale în Cristos, astfel: „Cum voi fi în stare sã arãt fericirea cãsãtoriei pe
care o Biserica o uneºte, jertfa euharisticã o întãreºte, binecuvântarea o
sigileazã, îngerii o vestesc ºi Tatãl o pecetluieºte? (...) Acel jug la care sunt
uniþi doi credincioºi într-o singurã speranþã, într-o singurã ascultare, într-o
singurã slujire! Amândoi sunt fraþi ºi amândoi slujesc împreunã, nu este între
ei nici o diviziune a spiritului ºi a trupului... Sunt, deci, doi într-un singur trup,
ºi când trupul este unic, unic este ºi spiritul”.

Primind ºi meditând cu credinþã cuvântul lui Dumnezeu, Biserica a învãþat
ºi învaþã solemn cã legãtura de cãsãtorie dintre cei botezaþi este unul dintre cele
ºapte sacramente ale legii noi (...)

În virtutea caracterului sacramental al cãsãtoriei lor, soþii sunt legaþi unul de
altul în cea mai profundã legãturã indisolubilã. Apartenenþa lor reciprocã este

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 11.13
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reprezentarea realã, prin semnul unirii sacramentale, a raportului însuºi dintre
Cristos ºi Bisericã.

De aceea, soþii sunt în raport cu Biserica o permanentã aducere aminte a
ceea ce s-a întâmplat pe cruce; unul pentru altul ºi faþã de copii, sunt martorii
mântuirii la care îi face pãrtaºi sacramentul cãsãtoriei. Ca orice sacrament,
Cãsãtoria este memorial, actualizare ºi profeþie a evenimentului mântuitor de
pe cruce. 

Întrucât este memorial, sacramentul le dã harul ºi datoria sã celebreze amintirea
marilor lucrãri ale lui Dumnezeu ºi sã dea mãrturie despre ele în faþa copiilor lor;
întrucât este actualizare, le dã harul ºi datoria de a pune în practicã în prezent, unul
faþã de altul ºi faþã de copii, exigenþele unei iubiri care iartã ºi care mântuieºte;
întrucât este profeþie, le dã harul ºi datoria de a trãi ºi de a mãrturisi speranþa în
întâlnirea viitoare cu Cristos .14

! Semnificaþia eclezialã a cãsãtoriei

Sacramentul Cãsãtoriei prin care soþii se dãruiesc exclusiv unul altuia, într-o
modalitate indisolubilã, pentru a se ajuta reciproc în sfinþirea de sine din cadrul
vieþii conjugale, cu harul lui Cristos, are în mod sigur o semnificaþie eclezialã:
sacramentul întemeiazã familia, celula de bazã a Bisericii ºi a societãþii, ºi
simbolizeazã misterul unitãþii ºi al iubirii rodnice dintre Cristos ºi Bisericã .15

Cãsãtoria dintre creºtini, care este sacramentalã în prelungirea chemãrii de
la Botez, suferã evident de incertitudini, de îndoieli ºi de piedici care
împovãreazã mentalitãþile ºi obiceiurile de astãzi. Analiza schimbãrii
obiceiurilor este familialã, eu însuºi m-am ocupat deseori de problemele
pastoralei familiale. Însã eu vã încurajez sã continuaþi eforturile voastre pentru
ca perechile de tineri sã fie cât mai bine pregãtite în vederea cãsãtoriei creºtine,
dar ºi sã fie susþinute în greutãþi ºi însoþite când devin victime ale lipsurilor ºi
mizeriilor prezentate mai sus. Fie ca prin învãþãtura pãstorilor, prin mãrturia
creºtinilor, Cãsãtoria sã strãluceascã în ochii tuturor ca semn al demnitãþii pe
care Dumnezeu, creator ºi mântuitor, o dã fiecãrui bãrbat ºi fiecãrei femei în
unirea lor pe viaþã, iubirii lor ºi gesturilor lor de iubire, minunatei lor puteri de
a procrea ºi de a educa fiii lui Dumnezeu .16

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 13.14

 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Constituþia dogmaticã Lumen gentium , 11.15

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat episcopilor francezi, 27 martie 1987.16
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! Modalitãþi de promovare a spiritualitãþii conjugale

Chemarea soþilor de a fi tatã ºi mamã de familie este caracteristicã
majoritãþii membrilor poporului lui Dumnezeu. Condiþia lor de botezaþi este
subliniatã de sacramentul Cãsãtoriei care îi face sã participe la taina unirii
dintre Cristos ºi Bisericã. A fi conºtient de chemarea universalã la sfinþenie,
dupã cum Conciliul al II-lea din Vatican le-a amintit celor credincioºi,
presupune faptul de a descoperi în viaþa proprie voinþa concretã a lui
Dumnezeu ºi de a dori sã rãspunzi cu generozitate la aceastã voinþã. Viaþa
obiºnuitã a soþilor ºi a tuturor credincioºilor asumã în lumina credinþei ºi cu
ajutorul Sfântului Duh dimensiunea unui dialog între creaturã ºi creatorul sãu,
între om ºi Dumnezeu, între fiu ºi Tatã.

Una dintre manifestãrile încurajatoare ale lucrãrii Duhului Sfânt în cursul
anilor de dupã ultimul Conciliu este tocmai înflorirea grupurilor de
spiritualitate, dintre care unele au ca finalitate promovarea spiritualitãþii
conjugale. Dacã sunt inserate în pastorala Bisericii, asemenea grupuri spirituale
pot constitui un instrument eficient pentru a încuraja în mulþi credincioºi o
viaþã de sfinþenie ºi pentru a-i conduce la descoperirea harului ºi a misiunii
specifice pe care le primesc în Bisericã întrucât sunt soþi creºtini.

Dacã Botezul ºi participarea la misterul pascal, ce îi introduc în viaþa lui
Cristos, sunt elementele constitutive ale spiritualitãþii conjugale, nu trebuie
uitate conþinuturile specifice care trebuie sfinþite prin fidelitatea faþã de Duhul
Sfânt. Pe lângã faptul cã este în conformitate cu planul lui Dumnezeu, cãsãtoria
se înrãdãcineazã în natura umanã. Structura însãºi a fiinþei umane comportã o
exigenþã de adevãr în tot ceea ce face. Promovarea unei spiritualitãþi conjugale
creºtine, ignorând total sau în parte adevãratele exigenþe naturale, ar însemna
sã fie deformate, în acelaºi timp, valoarea naturalã a cãsãtoriei ºi aspectul sãu
de sacrament creºtin.

Spiritualitatea conjugalã creºtinã nu este, în cele din urmã, un lucru diferit
de creºterea normalã a vieþii întru Duhul lui Cristos, a darului ºi a exigenþelor
matrimoniale. Datoriile pe care Dumnezeu le încredinþeazã familiei pentru a fi
îndeplinite în istorie îºi au rãdãcina în fiinþa sa proprie ºi sunt expresia
„dezvoltãrii sale dinamice ºi existenþiale” (Familiaris consortio, 17). Percepute
cu mai multã claritate în lumina revelaþiei ºi trãite în Duhul lui Cristos, aceste
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datorii fac din cãsãtoria creºtinã un drum specific de sfinþenie pentru mulþi laici
creºtini .17

! Copiii, cel mai preþios dar al cãsãtoriei

Dupã planul lui Dumnezeu, cãsãtoria este fundamentul celei mai ample
comunitãþi a familiei, pentru cã instituþia însãºi a cãsãtoriei ºi iubirea conjugalã
sunt rânduite pentru procrearea ºi educarea copiilor, care sunt cununa
cãsãtoriei.

În realitatea ei cea mai profundã, iubirea este în chip esenþial dar ºi iubire
conjugalã ºi, în timp ce-i conduce pe soþi la „cunoaºterea” reciprocã ce îi face
un „singur trup”, nu se epuizeazã în interiorul perechii conjugale, pentru cã îi
face apþi pentru maxima dãruire posibilã, prin care devin cooperatorii lui
Dumnezeu la darul vieþii unei noi persoane umane. În felul acesta, soþii, în timp
ce se dãruiesc unul altuia, dincolo de ei înºiºi, dãruiesc realitatea fiilor lor,
reflex viu al iubirii lor, semn permanent al unitãþii conjugale ºi sinteza vie ºi
indisolubilã a fiinþei lor de tatã ºi mamã.

Devenind pãrinþi, soþii primesc de la Dumnezeu darul unei noi
responsabilitãþi. Iubirea lor pãrinteascã este chematã sã devinã pentru copii
semnul vizibil al iubirii însãºi a lui Dumnezeu, de la care „primeºte nume orice
paternitate în cer ºi pe pãmânt”.

Cu toate acestea, nu trebuie sã uitãm cã ºi atunci când nu e posibilã
procrearea, viaþa conjugalã nu-ºi pierde prin aceasta valoarea. De fapt,
sterilitatea fizicã poate fi ocazie pentru soþi ca sã întreprindã alte servicii
importante pentru viaþa persoanelor umane, cum ar fi adopþiunea, diferitele
forme de opere educative, ajutorarea altor familii, a copiilor sãraci ºi a
handicapaþilor .18

! Familia, comuniune de persoane

În cãsãtorie ºi în familie se constituie un complex de relaþii interpersonale
– cadrul nupþial, relaþia paternitate-maternitate, filiaþiunea, fraternitatea – prin
care orice persoanã umanã este introdusã în „familia umanã” ºi în „familia lui
Dumnezeu”, care este Biserica.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs la întrunirea în plen a Consiliului pontifical pentru familie,17

21 maggio 1987.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 14.18
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Cãsãtoria ºi familia creºtinã construiesc Biserica: de fapt, în familie,
persoana umanã nu numai cã este nãscutã, iar prin educaþie este introdusã
progresiv în comunitatea umanã, dar prin Botez ºi educaþia la credinþã,
persoana este introdusã ºi în familia lui Dumnezeu, care este Biserica.

Familia umanã, dezbinatã de pãcat, este refãcutã în unitatea sa de forþa
mântuitoare a morþii ºi învierii lui Cristos. Cãsãtoria creºtinã, pãrtaºã la
eficacitatea salvatoare a acestui eveniment, constituie locul natural în care are
loc inserarea persoanei umane în marea familie a Bisericii.

Porunca de a creºte ºi de a se înmulþi, datã la început bãrbatului ºi femeii,
ajunge în felul acesta la adevãrata ºi deplina ei realizare.

Biserica gãseºte astfel, în familia nãscutã din sacrament, leagãnul ºi locul în
care poate sã pãtrundã în generaþiile umane, iar acestea, la rândul lor, gãsesc
locul de a intra în Bisericã .19

! Chemarea creºtinã a soþilor

La originea oricãrei persoane umane existã un act creator al lui Dumnezeu:
nici un om nu începe sã existe din întâmplare; el este mereu rodul iubirii
creatoare a lui Dumnezeu. Din acest adevãr fundamental de credinþã ºi de
raþiune izvorãºte faptul cã puterea procreatoare înscrisã în sexualitatea umanã
este – în lumina adevãrului ei profund – o co-operare cu puterea creatoare a lui
Dumnezeu. De asemenea, izvorãºte faptul cã faþã de aceastã putere bãrbatul ºi
femeia nu sunt arbitri, nu sunt stãpâni, deoarece în ea ºi prin ea sunt chemaþi
sã participe la hotãrârea creatoare a lui Dumnezeu. În consecinþã, când prin
contracepþie, soþii îndepãrteazã din exercitarea sexualitãþii lor conjugale
potenþiala capacitate procreatoare, ei îºi atribuie o putere care îi aparþine numai
lui Dumnezeu: puterea de a hotãrî în ultimã instanþã venirea la existenþã a unei
persoane umane. Îºi atribuie calitatea de a fi nu co-operatorii puterii creatoare
a lui Dumnezeu, ci cei din urmã pãstrãtori ai izvorului vieþii umane. Din acest
punct de vedere, contracepþia trebuie consideratã obiectiv atât de nepermisã
încât niciodatã nu poate fi justificatã pentru nici un fel de motiv. A gândi sau
a spune contrariul înseamnã sã crezi cã în viaþa umanã pot exista situaþii în care
este permis sã mãrturiseºti faptul cã Dumnezeu nu este Dumnezeu.

Învãþãtura din Humanae vitae ºi din Familiaris consortio se justificã în
contextul adevãrului despre persoana umanã: acest adevãr stã la baza acestei
învãþãturi.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 15.19
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Legãtura indisolubilã, despre care vorbeºte enciclica, între semnificaþia
unificatoare ºi semnificaþia procreatoare înscrise în actul conjugal, ne face sã
înþelegem cã trupul este parte constitutivã a omului, cã el aparþine fiinþei
persoanei, ºi nu averii sale. În actul care exprimã iubirea lor conjugalã, soþii
sunt chemaþi sã se dãruiascã pe ei înºiºi unul altuia: nimic din ceea ce constituie
fiinþa lor ca persoanã nu poate sã fie exclus din aceastã dãruire.

O iubire centralizatã în totalitate pe persoanã, pe binele persoanei: pe binele
care este fiinþa personalã. Acesta este binele pe care soþii ºi-l dãruiesc reciproc.
Actul contracepþiei introduce o limitare substanþialã în interiorul acestei dãruiri
reciproce ºi exprimã un refuz obiectiv de a-i dãrui celuilalt binele întreg al
feminitãþii ºi, respectiv, al bãrbãþiei. Într-un cuvânt: contracepþia contrazice
adevãrul iubirii conjugale .20

! Cãsãtoria ºi familia sunt realitãþi sacre

Caracterul sacru al cãsãtoriei creºtine constã în faptul cã, în planul lui
Dumnezeu, legãmântul matrimonial dintre un bãrbat ºi o femeie devine chipul
simbolului legãmântului care face legãtura dintre Dumnezeu ºi poporul sãu.
Acesta este semnul iubirii lui Cristos faþã de Biserica sa. Deoarece iubirea lui
Dumnezeu este fidelã ºi irevocabilã, cei care s-au cãsãtorit „în Cristos” sunt
chemaþi sã rãmânã fideli unul altuia pentru totdeauna. Oare nu Isus ne-a spus
aceste cuvinte: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã”?

Societatea contemporanã are o nevoie deosebitã de mãrturia cuplurilor care
persevereazã în unirea lor, ca „semn” grãitor, chiar dacã uneori e distorsionat
din cauza condiþiei noastre umane, despre iubirea constantã a lui Dumnezeu.
Zi de zi, cuplurile de soþi creºtini sunt chemate sã-ºi deschidã inimile mereu
mai mult Duhului Sfânt, a cãrui putere nu scade niciodatã, ºi care îi va face
capabili sã se iubeascã unul pe altul aºa dupã cum Cristos ne-a iubit pe noi.
Sfântul Paul le scrie Galatenilor: „Iar rodul Duhului este iubire, bucurie, pace,
îndelungã rãbdare, bunãtate, facere de bine, credincioºie, blândeþe, înfrânare”.
Toate acestea constituie norma de viaþã ºi programul de creºtere personalã a
cuplurilor creºtine. Fiecare comunitate creºtinã are o mare rãspundere în a ajuta
cuplurile sã trãiascã iubirea lor.

De fapt, din aceastã iubire s-au nãscut familiile creºtine. În cadrul lor, fiii
sunt acceptaþi ca un dar minunat al bunãvoinþei lui Dumnezeu ºi sunt educaþi

 IOAN PAUL AL II-LEA , Discurs adresat participanþilor la un seminar de studiu pe tema20

„Procrearea responsabilã”, 17 septembrie 1983.



149

spre valorile fundamentale ale vieþii umane, învãþând mai ales faptul cã „omul
valoreazã mai mult pentru ceea ce este decât pentru ceea ce are” (GS 35).
Familia întreagã cautã sã practice respectul faþã de demnitatea oricãrui individ
ºi sã ofere un serviciu dezinteresat acelora care sunt mai nevoiaºi (cf.
Familiaris consortio, 37).

Familiile creºtine existã pentru a forma o comuniune de persoane în iubire.
De aceea, Biserica ºi familia sunt, fiecare în felul sãu, exemple vii, în istoria
umanã, ale eternei comuniuni în iubirea celor trei persoane ale Sfintei Treimi.
Într-adevãr, familia este numitã Biserica în miniaturã, „Biserica domesticã”, o
expresie specialã a Bisericii datoritã experienþei umane a iubirii ºi a vieþii în
comun (cf. Familiaris consortio, 49). Asemenea Bisericii, familia ar trebui sã
fie un loc unde se transmite evanghelia ºi din care evanghelia se rãspândeºte la
alte familii ºi la societatea întreagã.

În America ºi puþin în lumea toatã, familia este zdruncinatã din rãdãcini.
Pentru persoane ºi pentru societate, consecinþele instabilitãþii ºi ale
insatisfacþiei personale ºi colective sunt incalculabile.

De multe ori, tensiunile vieþii moderne îi separã pe soþi de soþiile lor,
ameninþând în decursul vieþii dependenþa reciprocã în iubire ºi în fidelitate.
Putem, aºadar, sã nu se simþim implicaþi în acest impact cultural cu privire la
raporturile dintre generaþii, la autoritatea pãrinþilor ºi la transmiterea valorilor
religioase? Conºtiinþa noastrã creºtinã are trebuie sã acorde o atenþie deosebitã
modului în care pãcatele împotriva iubirii ºi împotriva vieþii sunt prezentate
deseori ca exemple de „progres” ºi de emancipare. Oare nu este vorba, adesea,
de forme vechi ale egoismului îmbrãcate într-un limbaj nou ºi prezentate într-
un nou context cultural?

Multe dintre aceste probleme sunt rezultatul unui concept fals despre
libertatea individualã în cultura noastrã, dupã care libertatea este posibilã numai
dacã se refuzã orice normã de comportament, dacã se refuzã asumarea
responsabilitãþii sau chiar dacã se refuzã înfrânarea instinctului ºi a patimilor!
Libertatea adevãratã, dimpotrivã, implicã capacitatea noastrã de alegere a
binelui, fãrã constrângeri. Acesta este adevãratul mod uman de a proceda în
alegerile – mari sau mici – pe care ni le prezintã viaþa. Faptul cã putem sã
alegem ºi sã nu acþionãm când ni se pare oportun, lucrul acesta este o condiþie
necesarã pentru libertatea noastrã moralã. Dar în cazul acesta, trebuie sã dãm
seamã de binele pe care nu l-am fãcut ºi de rãul pe care l-am sãvârºit. Trebuie
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sã redeºteptãm acest simþ al responsabilitãþii morale, dacã societatea vrea sã
rãmânã o civilizaþie de dreptate ºi solidaritate .21

! Spiritualitatea cuplului

Înainte de toate, cateheza despre cãsãtorie ºi despre familie nu poate sã nu
punã în lumina adevãratã spiritualitatea cuplului. Soþii trebuie sã fie iluminaþi
asupra faptului cã viaþa de cãsãtorie ºi de familie nu este doar lucrarea omului,
ci corespunde unui plan veºnic al lui Dumnezeu, care depãºeºte condiþiile
schimbãtoare ale timpurilor ºi rãmâne neschimbat de-a lungul evenimentelor
istoriei. Prin instituirea cãsãtoriei una ºi de nedesfãcut, Dumnezeu a voit sã-l
facã pe om pãrtaº la prerogativele sale mai înalte, care sunt iubirea sa faþã de
oameni ºi puterea sa creatoare. Din acest motiv, omul are o relaþie
transcendentã cu Dumnezeu, fiindcã vine de la el ºi este orânduit spre el. Este
adevãrat faptul cã familia se întemeiazã ºi trãieºte în faza ei de început pe
pãmânt, însã este destinatã sã se refacã în Cer. Orice învãþãturã care nu þine
cont de aceastã relaþie esenþialã ºi transcendentã cu Dumnezeu riscã sã nu
pãtrundã în realitatea adâncã a iubirii nupþiale ºi sã nu rezolve problemele
acesteia.

Fiind nãscutã din iubirea creatoare a lui Dumnezeu, cãsãtoria are ca lege
fundamentalã ºi dobândeºte valoare moralã în autentica iubire reciprocã,
datoritã cãreia fiecare dintre soþi se angajeazã cu toate puterile sale sã-l ajute
pe celãlalt, ºi în dorinþa comunã de a interpreta cu fidelitate iubirea lui
Dumnezeu creator ºi tatã, dând naºtere la vieþi noi. Aceastã misiune primitã de
la Dumnezeu cere astãzi de la soþi o angajare mai mare ºi o conºtiinþã mai
maturã cu privire la responsabilitãþile lor umane ºi creºtine; ei trebuie sã fie
siguri cã Dumnezeu nu va rãmâne dator în a le dãrui harurile care sunt specifice
sacramentului cãsãtoriei, atât de necesare în condiþiile grele de astãzi. În ele,
soþii vor gãsi lumina ºi puterea pentru a-ºi rezolva problemele personale; cu
ajutorul lor, vor ºti sã trãiascã o dragoste cu adevãrat deplinã ºi universalã:
dragoste faþã de Dumnezeu, în primul rând, urmãrind sã doreascã slava sa ºi sã
rãspândeascã împãrãþia sa; dragostea faþã de copii, în al doilea rând, în lumina
principiului paulin dupã care „dragostea... nu cautã ale sale”; dragostea
reciprocã, în cele din urmã, în virtutea cãreia se cautã binele altuia ºi se vine în
întâmpinarea dorinþelor bune, fãrã a se impune în mod arbitrar propria voinþã.
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Lucrul acesta aratã faptul cã spiritualitatea matrimonialã necesitã o coerentã
angajare moralã ºi un drum lung cãtre sfinþire, ce se hrãneºte din bucuriile ºi
sacrificiile de fiecare zi. În atingerea acestor finalitãþi, soþii nu trebuie sã se
simtã singuri. Conciliul le aminteºte faptul cã „Mirele Bisericii, prin
intermediul sacramentului Cãsãtoriei, vine în întâmpinarea soþilor creºtini.
Rãmâne cu ei pentru ca, aºa dupã cum el a iubit Biserica ºi s-a dãruit pe sine
pentru ea, tot la fel, ºi soþii creºtini sã se iubeascã unul pe altul cu o fidelitate
veºnicã. Iubirea conjugalã legitimã este asumatã de iubirea divinã, este
guvernatã ºi întãritã de puterea rãscumpãrãtoare a lui Cristos ºi de lucrarea
mântuitoare a Bisericii, pentru ca soþii sã fie conduºi în mod eficace spre
Dumnezeu, sã fie ajutaþi ºi întãriþi în misiunea sublimã de tatã ºi de mamã” .22

! Înþelegerea adevãratã a cãsãtoriei

Înþelegerea cãsãtoriei de cãtre unele curente psihologice reduce semnificaþia
unirii conjugale la un simplu mijloc de gratificaþie sau de auto-împlinire sau de
decompresiune psihologicã.

În consecinþã, pentru specialiºtii ce se inspirã din curentele amintite, orice
obstacol care necesitã efort, angajare sau renunþare ºi, cu atât mai mult, orice
faliment de fapt al unirii conjugale confirmã cu uºurinþã imposibilitatea ca soþii
în discuþie sã înþeleagã cum se cuvine ºi sã-ºi trãiascã viaþa de cãsãtorie.

Expertizele ce pornesc de la premise antropologice reductiviste nu iau în
seamã, de fapt, datoria pe care o au soþii de a depãºi în mod conºtient, chiar ºi
cu preþul unor sacrificii ºi renunþãri, piedicile care apar în calea trãirii vieþii de
cãsãtorie ºi, în consecinþã, considerã orice fel de tensiune ca ceva negativ ºi
semn de slãbiciune, de neputinþã în a trãi cãsãtoria.

Asemenea expertize sunt înclinate sã includã, printre cazurile de incapacitate
a consimþãmântului, ºi situaþiile în care, din cauza influenþei inconºtientului în
viaþa psihicã obiºnuitã, persoanele simt cã se reduce, dar nu sunt private de
libertatea efectivã de a se îndrepta spre binele ales. În sfârºit, cred cu uºurinþã
cã psihopatologiile uºoare sau chiar lipsurile de ordin moral sunt dovada
incapacitãþii de a asuma obligaþiile esenþiale ale vieþii conjugale. Din pãcate,
se poate întâmpla ca interpretãrile de mai sus sã fie acceptate fãrã
discernãmânt.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Alocuþiune cãtre episcopii din provincia Romagna (Italia), 2 mai22
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Aceastã concepþie despre persoana umanã ºi despre cãsãtorie nu poate fi
conciliatã cu ideea creºtinã despre cãsãtorie, care înseamnã „comunitate intimã
de viaþã ºi de iubire conjugalã”, în cadrul cãreia soþii „se dãruiesc ºi se primesc
în mod reciproc”.

În concepþia creºtinã, omul este chemat sã-l accepte pe Dumnezeu ca fiind
scopul sãu ultim în care se aflã propria sa împlinire, deºi întâmpinã greutãþi în
actualizarea acestei vocaþii, ce provin din împotrivirea caracteristicã a
concupiscenþei sale. Dezechilibrele de care suferã lumea de astãzi „sunt legate
de un dezechilibru mai fundamental, înrãdãcinat în inima omului” (GS 10). În
cazul cãsãtoriei, lucrul acesta implicã faptul cã împlinirea semnificaþiei unirii
conjugale, prin dãruirea reciprocã a soþilor, este posibilã numai printr-un efort
permanent, ce include ºi renunþare, ºi sacrificiu. Iubirea dintre soþi trebuie, de
fapt, sã se modeleze dupã iubirea însãºi a lui Cristos care „ne-a iubit ºi s-a dat
pe sine pentru noi, oferindu-se lui Dumnezeu ca jertfã de bunã mireasmã”.

Aprofundãrile cu privire la caracterul complex ºi la condiþionãrile vieþii
psihice nu trebuie sã conducã la ignorarea concepþiei integrale ºi complete
despre om, chemat de Dumnezeu ºi mântuit de slãbiciunile sale prin Duhul lui
Cristos (cf. GS 10 ºi 13); lucrul acesta este necesar mai ales când se doreºte
prezentarea unei concepþii autentice despre cãsãtorie, care e voitã de Dumnezeu
ca instituþie fundamentalã pentru societate ºi e înãlþatã de Cristos la demnitatea
de instrument de har ºi de sfinþire .23

! Învãþãtura neschimbãtoare a Bisericii cu privire la cãsãtorie ºi
familie

Când Isus a început viaþa publicã, predicând ºi vindecând, s-a întâlnit într-o
zi cu câþiva farisei, care voiau sã-l întrebe ceva în legãturã cu cãsãtoria. Isus le-
a rãspuns clar ºi sigur, afirmând din nou ceea ce spuneau Sfintele Scripturi:
„Dar de la începutul creaþiei, Dumnezeu i-a creat bãrbat ºi femeie; de aceea,
omul va lãsa pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi amândoi vor fi un singur trup. Astfel
cã nu mai sunt doi, ci un singur trup. Aºadar, omul sã nu despartã ceea ce
Dumnezeu a unit”. Fãcându-i bãrbat ºi femeie, Dumnezeu a stabilit caracterul
complementar al sexelor, astfel încât un bãrbat lasã pe tatãl ºi pe mama ca sã
se uneascã cu soþia sa în acea unire de iubire ce îmbrãþiºeazã toate nivelurile
existenþei umane. Aceastã unire de iubire face în aºa fel cã bãrbatul ºi femeia
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cresc împreunã ºi se îngrijesc în mod adecvat de proprii fii. Unirea care face
din ei un singur lucru nu poate fi atinsã de nici o autoritate umanã; este mereu
în slujba fiilor ºi a soþilor înºiºi. Din aceastã cauzã, iubirea dintre un bãrbat ºi
o femeie în cãsãtorie este o iubire fidelã ºi, în acelaºi timp, rodnicã. Este o
iubire sfântã ºi reprezintã sacramental unirea de iubire dintre Cristos ºi
Bisericã, dupã cum a scris sfântul Paul în Scrisoarea cãtre Efeseni: „Aceastã
tainã e mare; o spun referindu-mã la Cristos ºi la Bisericã!”

Din aceste cauze, Biserica nu va altera ºi nu va modifica niciodatã învãþãtura
proprie despre cãsãtorie ºi despre familie. Din aceste cauze, Biserica condamnã
orice atentat cum ar fi poligamia, ce ar putea distruge unitatea cãsãtoriei, ºi
orice atentat cum ar fi divorþul, ce ar putea distruge legãtura cãsãtoriei.

Din aceste cauze, Biserica reafirmã în mod clar cã viaþa de cãsãtorie trebuie
sã fie deschidã transmiterii vieþii umane. Dumnezeu a voit ca unirea de iubire
dintre soþ ºi soþie sã fie începutul unor vieþi noi. El doreºte sã împãrtãºeascã
puterea sa creatoare dintr-un început cu soþii ºi soþiile, încredinþându-le puterea
de procreare. Dumnezeu doreºte ca aceastã putere teribilã, care este procrearea
unei noi vieþi umane, sã fie acceptatã liber ºi cu iubire de cuplu, în momentul
când alege liber sã se uneascã în cãsãtorie. Statutul de pãrinþi are apoi o
demnitate cu totul specialã, fiind garantat de Dumnezeu însuºi. În ce mã
priveºte, mandatul meu apostolic mã obligã sã reafirm cât mai clar ºi mai
energic ceea ce învaþã Biserica lui Cristos în legãturã cu aceste lucruri ºi sã
repet cu putere condamnarea sa cu privire la contracepþia artificialã ºi la avort .24

! Binele comun al cãsãtoriei ºi al familiei

Consimþãmântul matrimonial determinã ºi stabilizeazã binele care este
comun cãsãtoriei ºi familiei. „Te iau pe tine... de soþie – de soþ – ºi îþi
fãgãduiesc sã-þi fiu credincios în orice împrejurare fericitã sau nefericitã, în caz
de boalã, ca ºi în timp de sãnãtate, sã te iubesc ºi sã te respect în toate zilele
vieþii mele”. Cãsãtoria este o comuniune unicã de persoane. Întemeiatã pe
aceastã comuniune, familia este chematã sã devinã comunitate de persoane.
Este un angajament pe care noii soþi îl iau „în faþa lui Dumnezeu ºi în faþa
Bisericii”, dupã cum le-o reaminteºte celebrantul în momentul schimbului de
consimþãminte. Cei care participã la ceremonie sunt martori ai acestui

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilie la sfânta Liturghie pentru familii, Cebù (Filipine), 1924
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angajament, în ei sunt reprezentate într-un sens Biserica ºi societatea, medii de
viaþã ale noii familii.

Cuvintele consimþãmântului matrimonial definesc ceea ce constituie binele
comun al cuplului ºi al familiei. Înainte de toate, binele comun al soþilor:
iubirea, fidelitatea, respectul, durata unirii lor pânã la moarte, „în toate zilele
vieþii”. Binele amândurora, care e, în acelaºi timp, binele fiecãruia, trebuie sã
devinã apoi binele copiilor. Binele comun, prin natura sa, unind persoanele,
asigurã totodatã adevãratul bine al fiecãruia. Dacã Biserica, la fel ca ºi statul,
primeºte consimþãmântul soþilor în termenii indicaþi mai sus, o face pentru cã
el este „înscris în inima lor”. Mirii sunt cei care îºi dau reciproc
consimþãmântul matrimonial depunând jurãmânt, confirmând în faþa lui
Dumnezeu adevãrul consimþãmântului lor. Ca botezaþi, ei sunt, în Bisericã,
slujitorii sacramentului Cãsãtoriei. Sfântul Paul ne învaþã cã angajarea lor
reciprocã este o „mare tainã”.

Cuvintele consimþãmântului exprimã, deci, ceea ce constituie binele comun
al soþilor ºi ele indicã ceea ce trebuie sã fie binele comun al viitoarei familii.
Pentru a-l pune în evidenþã, Biserica îi întreabã dacã sunt dispuºi sã-i primeascã
ºi sã-i educe creºtineºte pe copiii pe care Dumnezeu va voi sã li-i dea. Aceastã
întrebare se referã la binele comun al viitorului nucleu familial, þinând cont de
genealogia persoanelor înscrisã în însãºi constituþia cãsãtoriei ºi a familiei.
Întrebarea referitoare la copii ºi la educaþia lor este strâns legatã de
consimþãmântul conjugal, de fãgãduinþa de iubire, de respect, de fidelitate pânã
la moarte. Primirea ºi educarea copiilor, care sunt douã din finalitãþile
principale ale familiei, depind de modul în care se respectã acest angajament.
Paternitatea ºi maternitatea reprezintã o îndatorire de naturã nu numai fizicã,
ci ºi spiritualã; cãci genealogia persoanei, care îºi are începutul veºnic în
Dumnezeu ºi care trebuie sã ducã la el, trece prin paternitate ºi maternitate .25

! Nou-nãscutul realizeazã binele comun al familiei

În nou-nãscut se realizeazã binele comun al familiei. La fel cum binele
comun al soþilor se împlineºte în iubirea sponsalã, gata sã dãruiascã ºi sã
primeascã viaþa nouã, tot astfel, binele comun al familiei se realizeazã prin
aceeaºi iubire sponsabilã concretizatã în nou-nãscut. În genealogia persoanei
este înscrisã genealogia familiei, purtatã de registrele de botez spre amintire

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 10.25
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perpetuã, chiar dacã aceastã înregistrare nu este decât consecinþa socialã a
faptului „cã s-a nãscut un om în lume”.

Dar e oare adevãrat cã noua fiinþã umanã este un dar pentru pãrinþi? Cã e un
dar pentru societate? La prima vedere, nimic nu pare sã indice acest fapt.
Naºterea unui om pare sã fie uneori o simplã datã statisticã, înregistratã ca
atâtea altele în bilanþurile demografice. Desigur, naºterea unui copil înseamnã,
pentru pãrinþi, osteneli ce vor veni, noi sarcini economice, alte constrângeri
practice: tot atâtea motive care pot trezi în ei ispita de a nu dori o altã naºtere.
În unele medii sociale ºi culturale, aceastã ispitã devine ºi mai puternicã.
Atunci copilul nu este un dar? Vine numai pentru a lua, ºi nu pentru a dãrui?
Iatã câteva întrebãri îngrijorãtoare, de care omul de astãzi se elibereazã cu greu.
Copilul vine sã ocupe loc, în timp ce în lume spaþiul pare a deveni tot mai
restrâns. Dar e oare adevãrat cã el nu aduce nimic familiei ºi societãþii? Nu e
el oare un „element” al binelui comun fãrã de care comunitãþile umane s-ar
dezagrega ºi ar risca moartea? Cum sã negãm acest lucru? Copilul se dãruieºte
pe sine fraþilor ºi surorilor, pãrinþilor sãi, întregii sale familii. Viaþa sa devine
un dar pentru înºiºi autorii vieþii, care nu vor putea sã nu simtã prezenþa
copilului lor, participarea sa la existenþa lor, aportul sãu la binele comun al lor
ºi al comunitãþii familiale. Acesta este un adevãr care rãmâne evident în
simplitatea ºi profunzimea sa, în ciuda complexitãþii ºi chiar a eventualei
patologii a structurii psihologice a anumitor persoane. Binele comun al întregii
societãþi stã în om, care, aºa cum am amintit, este „calea Bisericii”. El este,
înainte de toate, „slava lui Dumnezeu”: „Gloria Dei vivens homo”, „slava lui
Dumnezeu este omul viu”, dupã formula binecunoscutã a sfântului Irineu, care
s-ar putea traduce ºi: „Slava lui Dumnezeu este ca omul sã trãiascã”. Am putea
spune cã ne aflãm aici în faþa cele mai înalte definiþii a omului: slava lui
Dumnezeu este binele comun a tot ceea ce existã; este binele comun al
neamului omenesc.

Da, omul este un bine comun: bine comun al familiei ºi al omenirii, al
diverselor grupuri ºi al multiplelor structuri sociale. Trebuie sã facem totuºi o
distincþie semnificativã de grad ºi de modalitate: de exemplu, omul este binele
comun al naþiunii cãreia îi aparþine sau al statului al cãrui cetãþean este; dar
este, într-un mod mult mai concret, absolut unic, binele comun pentru familia
sa; ºi aceasta nu numai ca individ care face parte din mulþimea oamenilor, ci
ca „acest om”. Dumnezeu Creatorul îl cheamã la existenþã „pentru el însuºi”
ºi, când vine pe lume, omul începe, în familie, „marea sa aventurã”, aventura
vieþii. „Acest om”, în orice caz, are dreptul sã se afirme el însuºi, având în
vedere demnitatea sa umanã. Tocmai aceastã demnitate trebuie sã determine
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locul persoanei printre oameni ºi, înainte de toate, în familie. Cãci, mai mult
decât oricare altã realitate omeneascã, familia este mediul în care omul poate
exista „pentru el însuºi” prin dãruirea dezinteresatã de sine. De aceea, ea
rãmâne o instituþie socialã pe care nu putem ºi nu trebuie sã o înlocuim: ea este
„sanctuarul vieþii” . 26

PARTEA A TREIA

DATORIILE FAMILIEI CREªTINE:
PERSOANELE ªI ROLUL LOR

! „Familie, fii ceea ce eºti!”

În planul lui Dumnezeu creator ºi mântuitor, familia descoperã nu numai
„identitatea” sa, ceea ce „este”, dar ºi „misiunea” sa, adicã ceea ce poate ºi
trebuie „sã facã”. Misiunile pe care familia este chematã de Dumnezeu sã le
dezvolte în istorie decurg din însãºi fiinþa ei ºi sunt reprezentate prin
dezvoltarea dinamicã ºi esenþialã. Orice familie descoperã ºi aflã în ea însãºi
strigãtul neîncetat care defineºte demnitatea ºi responsabilitatea ei: familie,
„fii” ceea ce „eºti”!

Întoarcerea la „începutul” gestului creator al lui Dumnezeu este, aºadar, o
necesitate pentru familie, dacã vrea sã se cunoascã ºi sã se împlineascã dupã
adevãrul intim nu doar al fiinþei sale, ci ºi al modului sãu de a acþiona în istorie.
În conformitate cu planul divin, familia este constituitã ca o „comunitate intimã
de viaþã ºi iubire” ºi, ca atare, are misiunea de a deveni mereu mai mult ceea
ce este, adicã o comunitate de viaþã ºi iubire, într-o astfel de tensiune, aºa cum
este cerutã de orice realitate creatã ºi mântuitã, încât îºi va afla împlinirea în
împãrãþia lui Dumnezeu. În acea perspectivã apoi, care ajunge la baza
realitãþilor, trebuie spus cã esenþa ºi obligaþiile familiei sunt definite, în cele din
urmã, de dragoste. Pentru aceasta, familia primeºte misiunea de a pãstra, a
descoperi ºi de a comunica dragostea; ca reflex viu ºi realã participare la
iubirea lui Dumnezeu pentru omenire ºi a iubirii lui Cristos Domnul pentru
Bisericã, mireasa sa.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 11.26
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Orice obligaþie deosebitã a familiei este expresia ºi înfãptuirea concretã a
acestei misiuni fundamentale. Este necesar, deci, sã pãtrundem mai adânc în
bogãþiile deosebite ale misiunii familiei ºi sã sondãm conþinutul multiplu ºi
unitar al acestei misiuni .27

I. FORMAREA UNEI COMUNITÃÞI DE PERSOANE

! Iubirea, începutul ºi forþa comuniunii

Familia, întemeiatã ºi însufleþitã de iubire, este o comunitate de persoane:
soþii, pãrinþii, copiii, rudele. Prima obligaþie a familiei este de a trãi cu fidelitate
realitatea comuniunii prin asumarea rolului constant de a dezvolta o autenticã
comunitate de persoane.

Principiul interior, forþa permanentã ºi þelul ultim al acestei obligaþii este
iubirea: aºa cum, fãrã iubire, familia nu este o comunitate de persoane, la fel,
fãrã iubire, familia nu poate trãi, nu poate creºte ºi nu se poate desãvârºi ca
o comunitate de persoane. Ceea ce am scris în enciclica Redemptor hominis îºi
aflã aplicarea naturalã ºi privilegiatã tocmai în familia ca atare: „Omul nu poate
trãi fãrã iubire. Rãmâne pentru sine o fiinþã de neînþeles, viaþa lui este lipsitã
de sens, dacã nu este scoasã în relief de iubire, dacã nu se întâlneºte cu iubirea,
dacã nu o trãieºte ºi nu ºi-o însuºeºte, dacã nu ia parte vie la iubire”.

Iubirea dintre bãrbat ºi femeie în cãsãtorie ºi, în formã derivatã ºi
amplificatã, între membrii aceleiaºi familii – între pãrinþi ºi copii, între fraþi ºi
surori, între rude – este însufleþitã ºi împinsã neîncetat, pas cu pas, de un
dinamism interior care duce familia la o comuniune, mereu mai profundã ºi
mai intensã, fundamentul ºi sufletul comunitãþii conjugale ºi familiale .28

! Unitatea indivizibilã a comuniunii conjugale

Prima comuniune este aceea care se creeazã ºi se dezvoltã între soþi: bazaþi
pe forþa legãturii de iubire conjugalã, bãrbatul ºi femeia „nu mai sunt doi, ci un
singur trup”, ºi sunt chemaþi sã creascã mereu în comuniunea lor prin fidelitatea
zilnicã faþã de jurãmântul matrimonial de totalã dãruire reciprocã.

Aceastã comuniune conjugalã îºi are rãdãcinile în caracterul natural de
complementaritate dintre bãrbat ºi femeie ºi se hrãneºte cu voinþa personalã a
celor doi soþi de a duce la îndeplinire întregul program de viaþã, ceea ce au ºi
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ceea ce sunt: de aceea, o asemenea comuniune este rodul ºi semnul unei
exigenþe adânc umane. Dar Dumnezeu îºi asumã, în Cristos Domnul, aceastã
exigenþã umanã, o întãreºte, o purificã ºi o ridicã, ducând-o la desãvârºire prin
sacramentul cãsãtoriei, în care Duhul Sfânt, revãrsat în celebrarea sacramentalã,
le oferã soþilor creºtini darul unei comuniuni cu totul speciale, care face din
Bisericã trupul mistic indivizibil al lui Cristos Domnul.

Darul Duhului Sfânt este poruncã de viaþã pentru soþii creºtini ºi, în acelaºi
timp, impuls stimulator pentru ca în fiecare zi sã progreseze spre o unire
reciprocã, mereu mai bogatã, la toate nivelurile – unirea trupurilor, a
caracterelor, a inimilor, a minþii ºi a voinþei, a sufletelor – dezvãluind în felul
acesta Bisericii ºi lumii comuniunea nouã de iubire, dãruitã de harul lui
Cristos .29

! O comuniune indisolubilã

Comuniunea conjugalã se caracterizeazã nu doar prin unitate, ci ºi prin
indisolubilitatea sa: „Aceastã unire intimã, ca dãruire reciprocã a douã persoane
ºi pentru binele copiilor, necesitã deplina fidelitate a soþilor ºi pretinde o unitate
indisolubilã”.

În faþa tuturor acelora care susþin cã în zilele noastre e dificil sau de-a
dreptul imposibil a te uni cu o persoanã pentru toatã viaþa, precum ºi în faþa
tuturor acelora ce se lasã cãlãuziþi de ideologii ce nu acceptã indisolubilitatea
cãsãtoriei ºi care iau în râs obligaþiile soþilor de a pãstra fidelitatea conjugalã,
Biserica are datoria fundamentalã de a reafirma cu tãrie – aºa cum au fãcut-o
ºi pãrinþii la sinod – învãþãtura despre caracterul indisolubil al cãsãtoriei. E
necesar sã li se reaminteascã vestea cea bunã a caracterului definitiv al acelei
iubiri conjugale care îºi are baza ºi puterea în Isus Cristos.

Înrãdãcinatã în dãruirea personalã ºi totalã a soþilor ºi pretinsã de binele
fiilor, indisolubilitatea cãsãtoriei îºi are adevãrul sãu ultim în planul pe care
Dumnezeu l-a manifestat în revelaþia sa: el vrea ºi dãruieºte indisolubilitatea
matrimonialã ca rod, semn ºi exigenþã a iubirii fidele în mod absolut, pe care
o are Dumnezeu pentru om ºi pe care Domnul Isus o trãieºte faþã de Biserica
sa.

Cristos reînnoieºte planul de la început pe care Creatorul l-a înscris în inima
bãrbatului ºi a femeii, iar în celebrarea sacramentului Cãsãtoriei, le dã „inimã
nouã”. În felul acesta, soþii pot învinge „duritatea inimii”, dar, mai ales, pot
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împãrþi împreunã iubirea deplinã ºi definitivã a lui Cristos, noua ºi veºnica
alianþã, fãcutã trup. Aºa cum Cristos Domnul este „martorul fidel”, este acel
„da” al promisiunilor lui Dumnezeu ºi, deci, înfãptuirea supremã a fidelitãþii
necondiþionate cu care Dumnezeu iubeºte poporul sãu, tot aºa, soþii creºtini
sunt chemaþi sã participe în mod real la indisolubilitatea irevocabilã care îl
leagã pe Cristos de Bisericã, mireasa sa, pe care el o iubeºte pânã la sfârºit.

Darul sacramental al Cãsãtoriei este, în acelaºi timp, vocaþie ºi poruncã
pentru soþii creºtini, ca ei sã rãmânã mereu fideli unul faþã de altul, împotriva
tuturor încercãrilor ºi greutãþilor, în generoasã supunere la sfânta voinþã a lui
Dumnezeu: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã!”

Una dintre obligaþiile cele mai preþioase ºi urgente ale familiilor creºtine din
zilele noastre este trãirea valorii inestimabile a indisolubilitãþii ºi fidelitãþii
matrimoniale. Pentru aceasta, împreunã cu toþii confraþii care au luat parte la
lucrãrile sinodului episcopilor, laud ºi încurajez toate acele numeroase familii
care, cu toate cã au greutãþi mari, pãstreazã ºi dezvoltã binele indisolubilitãþii:
împlinesc în felul acesta, într-un mod umil ºi curajos, misiunea încredinþatã lor
de a fi în lume un „semn”, un semn mic ºi preþios, uneori supus la ispite, dar
întotdeauna reînnoit, al fidelitãþii neobosite cu care Dumnezeu ºi Isus Cristos
îi iubesc pe toþi ºi pe fiecare dintre oameni. E de datoria noastrã sã recunoaºtem
valoarea mãrturisirii faptice pe care o dau ºi acei soþi care, cu toate cã au fost
pãrãsiþi de partener, cu puterea credinþei ºi a speranþei creºtine, s-au abþinut de
a trece la o altã unire: ºi aceºtia dau mãrturie autenticã despre fidelitatea de care
lumea de astãzi are atâta nevoie. Pentru aceasta, trebuie încurajaþi ºi ajutaþi de
pãstorii ºi credincioºii Bisericii .30

! Familia: comunitate ºi comuniune de persoane

Familia a fost consideratã întotdeauna ca expresia primarã ºi fundamentalã
a naturii sociale a omului. În substanþã, aceastã concepþie nu s-a schimbat, nici
mãcar astãzi. Dar în zilele noastre se preferã sã se reliefeze ceea ce în familie
– care constituie cea mai micã comunitate de bazã – vine din aportul personal
al bãrbatului ºi al femeii. Familia este, într-adevãr, o comunitate de persoane,
pentru care adevãratul mod de a exista ºi de a trãi împreunã este comuniunea,
communio personarum. ªi aici, rãmânând neatinsã transcendenþa absolutã a
Creatorului faþã de creaturã, reiese referinþa exemplarã la dumnezeiescul „Noi”.
Numai persoanele sunt capabile sã existe „în comuniune”. Familia se naºte din
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comuniunea conjugalã, pe care Conciliul al II-lea din Vatican o calificã drept
„legãmânt”, în care bãrbatul ºi femeia „se dãruiesc ºi se primesc unul pe
altul” (...) 

Am menþionat douã concepte învecinate, dar nu identice: conceptul de
„comuniune” ºi cel de „comunitate”. „Comuniunea” priveºte relaþia personalã
între „eu” ºi „tu”. „Comunitatea”, dimpotrivã, depãºeºte aceastã schemã în
direcþia unei „societãþi”, a unui „noi”. Familia, comunitate de persoane, este,
deci, prima „societate” umanã. Ea se naºte în clipa când se realizeazã
legãmântul cãsãtoriei, care îi deschide pe soþi spre o împãrtãºire durabilã de
iubire ºi de viaþã ºi se completeazã din plin ºi într-un mod specific prin venirea
pe lume a copiilor: „comuniunea” soþilor face sã existe „comunitatea”
familialã. „Comunitatea” familialã este intim impregnatã de ceea ce constituie
esenþa proprie a „comuniunii”. Poate exista oare, pe plan uman, o altã
„comuniune” comparabilã cu aceea care se stabileºte între o mamã ºi copilul
ei, pe care l-a purtat mai întâi în sânul ei, apoi l-a adus pe lume?

În familia astfel constituitã se manifestã o nouã unitate în care se împlineºte
pe deplin relaþia „de comuniune” a pãrinþilor. Experienþa aratã cã aceastã
împlinire este ºi o datorie, ºi o provocare. Datoria îi obligã pe soþi ºi pune în
acþiune legãmântul lor originar. Copiii cãrora le-au dat naºtere ar trebui – în
aceasta constã provocarea – sã consolideze acest legãmânt, îmbogãþind ºi
aprofundând comuniunea conjugalã dintre tatã ºi mamã. Dacã acest lucru nu
se întâmplã, trebuie sã ne întrebãm dacã egoismul, care se ascunde chiar ºi în
dragostea dintre bãrbat ºi femeie din cauza înclinaþiei omeneºti spre rãu, nu este
mai tare decât aceastã iubire. Soþii trebuie sã-ºi dea bine seama de acest lucru.
De la început ei trebuie sã-ºi întoarcã inimile ºi gândurile spre Dumnezeu „de
la care îºi trage numele orice paternitate”, astfel încât paternitatea ºi
maternitatea lor sã ia din acest izvor puterea de a se reînnoi continuu în
dragoste . 31

! Comuniunea mai largã a familiei

Comuniunea conjugalã formeazã baza pe care se clãdeºte cea mai largã
comuniune a familiei, comuniunea dintre pãrinþi ºi copii, dintre fraþi ºi surori,
dintre rude ºi alte persoane apropiate de familie.

O asemenea comuniune se bazeazã pe legãturile naturale ale trupului ºi ale
sângelui ºi se dezvoltã pânã la desãvârºirea propriu-zis umanã, prin procesul
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de începere ºi maturizare a legãturilor celor mai adânci ºi mai bogate ale
spiritului, anume: iubirea care însufleþeºte raporturile interpersonale ale
diferiþilor membri ai familiei, constituind forþa interioarã ce modeleazã ºi dã
viaþã comuniunii ºi comunitãþii familiale.

Familia creºtinã este chematã apoi sã experimenteze o nouã ºi originalã
comuniune, care o confirmã ºi o desãvârºeºte pe cea naturalã ºi umanã. Într-
adevãr, harul lui Cristos Isus, „cel dintâi nãscut dintre mulþi fraþi”, este, prin
natura ºi dinamismul sãu interior, un „har de fraternitate”, cum îl numeºte
sfântul Toma de Aquino. Duhul Sfânt, revãrsat în celebrarea sacramentelor,
este izvorul viu ºi hrana nesecatã a comuniunii supranaturale, îi adunã ºi-i
uneºte pe credincioºi cu Cristos ºi cu toþi cei care aparþin Bisericii lui
Dumnezeu. O descoperire ºi actualizare specificã a comuniunii ecleziale o
constituie familia creºtinã, care pentru aceasta poate ºi trebuie sã se numeascã
„Biserica domesticã”.

Toþi membrii familiei, fiecare dupã darul propriu, au harul ºi
responsabilitatea de a construi, zi de zi, comuniunea persoanelor, fãcând din
familie „cea mai completã ºi mai bogatã ºcoalã de omenitate”, ceea ce se
traduce în fapte prin grija ºi dragostea faþã de cei mici, faþã de cei bolnavi ºi
bãtrâni, prin serviciile reciproce zilnice, prin împãrtãºirea bunurilor, a
bucuriilor ºi suferinþelor.

Momentul fundamental al construirii unei asemenea comuniuni familiare
este educaþia reciprocã dintre pãrinþi ºi fii, în care fiecare dã ºi primeºte.
Iubirea, respectul ºi ascultarea faþã de pãrinþi constituie contribuþia specificã ºi
de neînlocuit a copiilor la formarea unei familii cu adevãrat umane ºi creºtine.
Pentru a se ajunge la acest lucru, copiii vor fi ajutaþi, dacã pãrinþi vor folosi
autoritatea lor, la care nu se poate renunþa, ca o slujire adevãratã ºi proprie; ca
pe un serviciu îndreptat spre binele uman ºi creºtin al copiilor; mai ales pentru
a-i face sã dobândeascã o libertate cu adevãrat responsabilã, precum ºi dacã
pãrinþii vor menþine vie conºtiinþa „darului” pe care îl primesc mereu de la
copiii lor.

Comuniunea familialã poate fi pãstratã ºi desãvârºitã numai cu un mare
spirit de sacrificiu. Ea cere, într-adevãr, de la toþi ºi de la fiecare în parte, sã fie
dispuºi, prompt ºi generos, la înþelegere, toleranþã, iertare ºi împãcare. Orice
familie ºtie cã egoismul, dezacordul, tensiunile ºi neînþelegerile rãnesc în mod
violent ºi adesea vatãmã mortal propria-i comuniune. De aici decurg diferitele
forme ale diviziunii în viaþa familialã, dar, în acelaºi timp, orice familie este
chematã mereu de Dumnezeul pãcii sã actualizeze plãcuta reînnoire a
„împãcãrii”, adicã sã refacã comuniunea, sã regãseascã unitatea. Apropierea de
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sacramentul Spovezii ºi participarea la masa sfântã a unicului trup al lui Cristos
oferã familiei creºtine harul ºi responsabilitatea de a trece peste orice diviziune
ºi de a se îndrepta spre adevãrul întreg al comuniunii voite de Dumnezeu,
rãspunzând la dorinþa puternicã a Domnului ca „toþi sã fie una” .32

! ªcoala pentru soþi ºi familii

Pentru formarea preoþilor existã o ºcoalã care dureazã ºase ani, seminarul.
Dar existã ºi un mare sacrament, acela al cãsãtoriei – aºa ne vorbeºte sfântul
Paul în Scrisoarea cãtre Efeseni; totuºi, pentru acest sacrament mare lipsesc
seminariile. De aceea, m-am gândit cu plãcere: iatã o ºcoalã pentru familii,
pentru soþi, ºi e bine sã fie. Astfel, dacã nu a fost posibilã frecventarea unei
ºcoli de felul acesta înainte de primirea sacramentului Cãsãtoriei, e bine sã fie
frecventatã mai târziu aceastã ºcoalã, în timpul vieþii de cãsãtorie, de familie,
în timpul vieþii conjugale. Cu siguranþã, astãzi se dã multã atenþie pregãtirii
sacramentale, creºtine, umane, etice ºi pregãtirii din punctul de vedere al
paternitãþii ºi maternitãþii responsabile. Astãzi se face pregãtire înainte de
cãsãtorie, dar trebuie sã revenim mereu asupra ei în timpul vieþii conjugale,
deoarece, când se strãbate un drum, este întotdeauna important sã urmãrim
semnele de circulaþie. Lucrul acesta este valabil pentru orice fel de cãlãtor, deci
ºi pentru aceastã cãlãtorie. Iatã, mã gândesc cã voi faceþi tocmai acest lucru, cã
sunteþi în cãutarea unor semne ale chemãrii voastre, de soþi, de pãrinþi, pe
parcursul acestui drum în sacramentul Cãsãtoriei. Vã doresc sã rãmâneþi
statornici pe aceastã cale, în aceastã ºcoalã, în acest seminar ºi sã vã bucuraþi
de roadele lor: maturizarea spiritualã, iubirea responsabilã mai profundã, mai
pãtrunsã de lumina ºi de harul Domnului, iubirea mai rodnicã în sens spiritual,
care înseamnã mai puternicã în sens educativ. Aceastã datorie principalã a
soþilor, ºi anume educarea fiilor care sã creascã spiritual pânã la maturitatea lor
deplinã, este obiectul urãrii mele ce v-o fac acum în lumina misterului
sãrbãtorii Naºterii Domnului, care este ºi taina familiei .33

! Comunitate de iubire ºi viaþã
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Doresc acum sã mã opresc la câteva observaþii cu privire la iubirea
conjugalã ºi familialã.

Se cunoaºte importanþa acestei teme ºi cât de des, din pãcate, societatea
noastrã se îndepãrteazã de principiile ºi valorile fundamentale care ar trebui sã
cãlãuzeascã, în acest sector, acþiunea umanã. Este necesar ca toþi credincioºii
sã se angajeze într-o lucrare mereu reînnoitã de convingere a conºtiinþelor, atât
prin exemplu, cât ºi prin cuvânt. Este necesar sã se scoatã mereu în evidenþã
valorile indispensabile, fãrã de care viaþa înceteazã sã mai fie demnã de om ºi
societatea este în pericol chiar în ce priveºte rãdãcinile ei.

Sãrbãtoarea de astãzi a sfântului Iosif este, într-un mod special, sãrbãtoarea
familiei creºtine. ªi, urmând un obicei popular stabilit, este ºi „sãrbãtoarea
tatãlui”. Lucrul acesta se înþelege de la sine, fiindcã sfântul Iosif e un model
minunat pentru taþii din lumea întreagã.

Dar astãzi nu e doar sãrbãtoarea taþilor, este ºi sãrbãtoarea mamelor, a fiilor,
a bunicilor, a bunicelor, cu relaþiile lor reciproce ºi necesare de afecþiune, de
respect ºi de stimã. Este sãrbãtoarea legãturilor ºi a sentimentelor familiale, cu
caracterul lor natural atât de adânc ºi de spontan ºi cu înalta lor semnificaþie
eticã, civilã ºi religioasã. Într-adevãr, sãrbãtoarea familiei este în mod strâns ºi
sãrbãtoarea vieþii umane, care în familie apare, este pãzitã, ocrotitã, îngrijitã,
formatã, îndreptatã spre maturitate ºi spre intrarea sa responsabilã în Bisericã
ºi societate.

De aceea, familia trebuie sã fie prima ºcoalã de iubire ºi solidaritate. Prima
ºcoalã a tuturor virtuþilor umane ºi creºtine. Aºadar, responsabilitatea pãrinþilor
este mare! Familia este o comunitate de iubire, unde fiecare membru se simte
înþeles, acceptat ºi iubit ºi cautã sã-i înþeleagã, sã-i accepte ºi sã-i iubeascã pe
alþii.

Familia este o comunitate de viaþã, este deschisã cãtre viaþã. În consecinþã,
în ea nu doar cã se exclude tot ceea ce ofenseazã apariþia ºi dezvoltarea vieþii
umane în sens fizic, ci se evitã ºi actele care o degradeazã sub aspect moral,
cum ar fi umilirile, lipsurile de respect, neglijenþele, mai ales în raport cu
membrii în vârstã, bolnavi sau mai puþin înzestraþi.

Iubirea ºi viaþa care înfloresc în familie nu trebuie sã se închidã la domeniul
limitat al familiei înseºi, ci trebuie sã se rãspândeascã în alegeri concrete de
slujire eclezialã, civicã, socialã: familia este deschisã slujirii .34
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! Rolul familiei în societate ºi în Bisericã

Voi cãutaþi un sprijin pentru inimile ºi conºtiinþele voastre. Voi cãutaþi un
sprijin pentru familiile voastre. Vreþi ca ele sã fie stabile, sã nu se
dezmembreze, sã formeze acele focare vii de iubire, în preajma cãrora omul se
poate încãlzi în fiecare zi. Rãmânând statornici în legãtura sacramentalã a
cãsãtoriei, vreþi sã transmiteþi viaþa fiilor voºtri ºi, împreunã cu viaþa umanã,
educaþia creºtinã. Fiecare dintre voi, dragi pãrinþi, vede bine aceastã mare
responsabilitate, care e legatã de demnitatea de tatã ºi de mamã. ªtiþi cã de ea
þine mântuirea voastrã ºi mântuirea fiilor voºtri. Cum îmi îndeplinesc eu rolul
de tatã? Ce fel de mamã sunt eu? Iatã întrebãrile pe care vi le puneþi de atâtea
ori. Vã bucuraþi, ºi eu împreunã cu dumneavoastrã, de orice bine care se
manifestã printre voi, în familiile voastre, în fiii voºtri; mã bucur împreunã cu
voi de succesele lor ºcolare, de creºterea conºtiinþelor lor tinere. Vreþi ca ei sã
devinã cu adevãrat „oameni”. Dar lucrul acesta depinde în mare parte de ceea
ce ei primesc în casa pãrinteascã. În aceastã lucrare nimeni nu vã poate înlocui.
Societatea, naþiunea, Biserica se construiesc pe temelia fundamentelor ce le
puneþi voi.

Mã uit la aceºti copii ai voºtri, la tinerii parohiei voastre. Sunt prezenþi aici
într-un numãr atât de mare. Aceastã parohie este tânãrã, cu adevãrat întineritã.
Copiii, tinerii, câte speranþe au ei în viaþã! ªi câtã speranþã avem noi în ei!

De aceea, este necesar sã ne sprijinim cu putere toatã viaþa noastrã ºi, înainte
de toate, viaþa de familie, pe Isus Cristos. Pentru cã el, care „s-a fãcut cauzã de
mântuire veºnicã pentru toþi”, ne aratã în fiecare zi cãile acestei mântuiri. Prin
cuvânt ºi prin exemplu, ne învaþã cum trebuie sã trãim. Ne aratã care este
sensul adânc ºi ultim al vieþii umane.

Dacã omul este sigur de acest sens al vieþii, atunci toate problemele, chiar
ºi cele obiºnuite ºi zilnice, se rezolvã în acord cu acest sens. În cazul acesta,
viaþa creºte simultan atât în plan uman, cât ºi divin .35

! Valorile fundamentale ale familiei

Duminica din octava Naºterii Domnului, adicã duminica de astãzi, uneºte,
în liturgie, memoria solemnã a Sfintei Familii a lui Isus, Maria ºi Iosif.
Naºterea unui copil, întotdeauna, este începutul unei familiei. Naºterea lui Isus

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilie pentru credincioºii de la Torre Spaccata (Roma), 1 aprilie35

1980.
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la Betleem este începutul acestei familii unice ºi excepþionale în istoria
omenirii; în aceastã familie a venit în lume, a crescut ºi a fost educat Fiul lui
Dumnezeu, conceput ºi nãscut din Mama-Fecioarã ºi, în acelaºi timp,
încredinþat, încã de la început, grijii în mod autentic paterne a lui Iosif,
lemnarul din Nazaret, care în faþa legii ebraice a fost soþ al Mariei, iar în faþa
Duhului Sfânt a fost soþul ei demn ºi cel care s-a îngrijit, cu adevãrat în mod
pãrintesc, de taina maternã a Miresei sale.

Familia din Nazaret, pe care Biserica, mai ales în liturgia de astãzi, o pune
în faþa ochilor tuturor familiilor, constituie în mod efectiv acel punct culminant
de referinþã pentru sfinþenia oricãrei familii umane. Istoria acestei familii este
descrisã în paginile Evangheliei într-un mod foarte concis. ªtim ceva doar
despre câteva evenimente din viaþa ei. Totuºi, ceea ce aflãm este suficient
pentru a putea implica momentele fundamentale ale oricãrei vieþi de familie ºi
pentru a face sã aparã acea dimensiune la care sunt chemaþi toþi oamenii ce
trãiesc viaþa de familie: taþi, mame, pãrinþi, fii. Evanghelia ne aratã, cu mare
claritate, profilul educativ al familiei: „S-a întors la Nazaret ºi le era supus lor”.
Din partea copiilor ºi din partea tinerei generaþii este necesarã aceastã
„supunere”, ascultare, promptitudine în a accepta exemplele mature de conduitã
umanã în familie. ªi Isus era, în felul acesta, „supus”. Iar prin aceastã
„supunere”, prin aceastã promptitudine a copilului de a accepta exemplele
comportamentului uman, pãrinþii trebuie sã-ºi mãsoare toatã conduita lor.
Acesta este punctul în mod special delicat al responsabilitãþii lor de pãrinþi, al
responsabilitãþii lor faþã de om, de acest micuþ ºi apoi de om în creºtere, care
le este încredinþat lor de cãtre Dumnezeu. Trebuie sã þinã cont apoi ºi de ceea
ce s-a întâmplat în familia de la Nazaret, când Isus avea doisprezece ani, adicã
ei îl educã pe fiul propriu nu doar pentru ei, ci pentru el, pentru obligaþiile ce
va trebui sã ºi le asume mai târziu. Isus, la doisprezece ani, i-a rãspuns Mariei
ºi lui Iosif: „Nu ºtiaþi cã trebuie sã mã îngrijesc de lucrurile Tatãlui meu?”

Cele mai adânci probleme umane sunt legate de familie. Ea constituie
comunitatea primordialã, fundamentalã ºi de neînlocuit pentru om. „Familia a
primit de la Dumnezeu aceastã misiune de a fi celula primordialã ºi vitalã a
societãþii”, afirmã Conciliul al II-lea din Vatican. Despre lucrul acesta, ºi
Biserica vrea sã dea o mãrturie specialã în timpul octavei Naºterii Domnului,
prin sãrbãtoarea Sfintei Familii. Vrea sã aminteascã faptul cã de familie sunt
legate valorile fundamentale care, dacã nu sunt respectate, provoacã daune
incalculabile de naturã moralã. Deseori, perspectivele de ordin material ºi
punctul de vedere „economico-social” au precedenþã în raport cu principiile
moralitãþii creºtine ºi chiar umane. În cazul acesta, nu este suficient doar sã ne
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plângem. Trebuie sã apãrãm aceste valori fundamentale cu tenacitate ºi energie,
pentru cã încãlcarea lor provoacã pagube incalculabile pentru societate ºi, în
ultimã analizã, pentru om. Experienþa mai multor naþiuni în istoria omenirii, ca
ºi experienþa noastrã de astãzi, poate servi ca argument pentru a reafirma acest
adevãr dureros, ºi anume cã, în sfera fundamentalã a existenþei umane în care
familia are un rol decisiv, este uºor sã distrugi valorile esenþiale, însã e foarte
greu sã le refaci.

Despre ce valori este vorba? Dacã ar trebui sã rãspundem cum se cuvine la
aceastã întrebare, ar trebui sã arãtãm toatã ierarhia ºi ansamblul de valori care
se definesc ºi se condiþioneazã reciproc. Însã, cãutând o exprimare mai concisã,
spunem cã aici este vorba de douã valori fundamentale care fac parte în mod
obligatoriu din ceea ce noi numim „iubirea conjugalã”. Prima dintre ele este
valoarea persoanei ce se exprimã în fidelitatea absolutã ºi reciprocã pânã la
moarte: fidelitatea soþului faþã de soþie ºi a soþiei faþã de soþ. Consecinþa acestei
afirmaþii cu privire la valoarea persoanei, care se exprimã în relaþia reciprocã
dintre soþ ºi soþie, trebuie sã fie ºi respectarea valorii personale a vieþii celei
noi, adicã a copilului, din primul moment al conceperii sale.

Biserica nu poate sã renunþe niciodatã la obligaþia de a pãzi aceste douã
valori fundamentale, care sunt legate de vocaþia familiei. Paza acestora a fost
încredinþatã Bisericii lui Cristos, în aºa fel încât nu existã nici un dubiu. În
acelaºi timp, evidenþa – înþeleasã omeneºte – acestor valori face în aºa fel încât
Biserica, apãrându-le, se vede pe sine ca purtãtoare de cuvânt a demnitãþii
autentice a omului: a binelui persoanei, familiei, naþiunilor. Deºi îi respectãm
pe toþi aceia care gândesc în mod diferit, e foarte greu sã spunem cã, din punct
de vedere obiectiv ºi imparþial, se comportã în conformitate cu demnitatea
adevãrat umanã cel ce trãdeazã fidelitatea matrimonialã sau cine permite sã se
nimiceascã ºi sã se distrugã viaþa conceputã în sânul matern. În consecinþã, nu
se poate admite faptul cã programele ce sugereazã, uºureazã ºi admit un
asemenea comportament ar sluji binele obiectiv al omului, binele moral ºi ar
face viaþa umanã cu adevãrat mai umanã, cu adevãrat mai demnã de om, cã ar
sluji la construirea unei societãþi mai bune .36

! Familia, punct de sprijin pentru Bisericã

În celebrarea euharisticã se reînnoieºte darul inefabil al iubirii lui Cristos ºi
se actualizeazã, aici ºi acum, în formã sacramentalã, sacrificiul unic al noului

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilie în biserica „del Gesù”, Roma, 31 decembrie 1978.36
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legãmânt, cununia lui Cristos cu Biserica sa, prezentatã de sfântul Paul ca izvor
inepuizabil ce hrãneºte iubirea conjugalã a creºtinilor. Grijile voastre legitime
faþã de fii, bucuriile, greutãþile ºi renunþãrile pe care le implicã viaþa împreunã
ºi, în general, toatã viaþa de familie, gãsesc în Euharistie un izvor de luminã.

De fapt, misterul iubirii nupþiale a lui Cristos pãtrunde mereu mai mult în
orice persoanã care primeºte cu stãruinþã sacramentul Euharistiei. Între voi,
soþilor, ºi Cristos existã deja comuniunea de iubire indisolubilã prin
intermediul sacramentului Cãsãtoriei, cu care a fost însemnatã familia voastrã
pentru a deveni celula fundamentalã a societãþii umane ºi creºtine. Celebrarea
euharisticã, „izvor ºi culme a întregii vieþi creºtine”, vã ajutã sã creºteþi în
iubirea lui Cristos, încorporându-vã mereu mai mult în legãmântul sãu intim
ºi vã dã puterea de a continua sã refaceþi iubirea ºi viaþa nouã pentru mântuirea
lumii.

Iubirea faþã de familie trebuie sã punã în valoare pe fiecare dintre membrii
ei, nu atât pentru ceea ce are, cât, mai ales, pentru ceea ce este ºi ceea ce face.
În felul acesta, dintr-o asemenea iubire, în mod eminent personalã ºi
comunitarã, ia naºtere, la rândul ei, conºtiinþa propriei demnitãþi a fiecãrei
persoane.

Aceastã experienþã, care se intensificã în familie în mãsura în care se
întãreºte iubirea reciprocã ºi generoasã, devine ºi un punct de pornire pentru a
recunoaºte ºi respecta demnitatea altora ºi, din aceeaºi cauzã, pentru a practica
alte atitudini ºi virtuþi ce îl fac pe om capabil sã construiascã o societate
solidarã ºi fraternã. Astfel, familia devine „cea mai completã ºi mai bogatã
ºcoalã de omenitate” (Familiaris consortio, 21) ºi, în felul acesta, „este cu
adevãrat fundamentul societãþii” (GS 52).

Acum daþi-mi voie sã repet textul frumos al rugãciunii pe care tinerii soþi
Tobia ºi Sara au înãlþat-o cãtre Domnul chiar în ziua cununiei lor ºi pe care
tocmai am ascultat-o: „Dumnezeul pãrinþilor noºtri... Tu eºti cel ce l-ai fãcut
pe Adam ºi i-ai dat-o ca ajutor ºi sprijin pe Eva, femeia lui. ªi acum, nu din
pornirea simþurilor o iau pe sora mea care e de faþã, ci pentru a întemeia o
familie în care numele tãu sã fie binecuvântat pentru totdeauna” (Tob 8,5-8).

Aceasta este rugãciunea adevãratã a soþilor: o rugãciune impregnatã de
prezenþa divinã, care este angajare de a arãta chemarea omului ºi a femeii la
cãsãtorie ºi de a construi viaþa familialã.

O rugãciune asemãnãtoare ar trebui sã însoþeascã viaþa noastrã întreagã,
pentru cã, aºa cum zice psalmul responsorial pe care l-am cântat, „dacã
Domnul nu construieºte casa, în zadar se trudesc zidarii” (Ps 126,1).
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Tocmai acesta este obiectivul vostru: sã construiþi casa ca o familie a
comunitãþii umane, care este baza ºi celula societãþii întregi. Dar ºi „Biserica
îºi gãseºte astfel leagãnul sãu în familia nãscutã din sacrament” (Familiaris
consortio, 15). Însã e vorba de o casã ºi de o familie adevãratã, unde locuieºte
iubirea reciprocã a soþilor ºi a fiilor. În felul acesta, casa voastrã va fi ºi
„locuinþa lui Dumnezeu cu oamenii”, Biserica domesticã (LG 11).

Am venit printre voi în calitate de pelerin ºi pãstor, pentru a le adresa din
nou familiilor din Chile acest apel puternic: „Familie, «fii» ceea ce «eºti»!”
(Familiaris consortio, 17). Familie, descoperã faptul cã identitatea ta este aceea
de a fi „comunitate intimã de viaþã ºi iubire”, având „misiunea de a pãzi, revela
ºi comunica iubirea, ca oglindire vie ºi participare realã la iubirea lui
Dumnezeu faþã de omenire ºi la iubirea lui Cristos Domnul faþã de Bisericã,
mireasa lui” (Familiaris consortio, 17). Am venit sã vã spun cã familia este
punctul de sprijin de care Biserica are nevoie astãzi, ºi în Chile, pentru deschide
lumea cãtre Dumnezeu ºi pentru a-i restitui speranþa ce pare sã fi dispãrut din
ochii ei. În familia creºtinã, se aratã clar cã „Biserica este inima omenirii”
(Dominum et vivificantem, 67), din moment ce „viitorul lumii ºi al Bisericii
trece prin familie” (Familiaris consortio, 75) ºi se modeleazã în ea. Spunea
bine sfântul Augustin, când vorbea despre familie: familia este „pepiniera
oraºului” sau a societãþii.

Este adevãrat faptul cã problemele cu care se confruntã aceastã instituþie
fundamentalã sunt numeroase. Unele sunt urgente ºi foarte delicate, deoarece
ambientul vostru cultural ºi social necesitã o aplicare hotãrâtã a doctrinei
creºtine despre cãsãtorie. În legãturã cu acest aspect, sã nu uitaþi cã punctul de
referinþã trebuie sã fie mereu adevãrul revelat aºa cum îl mãrturiseºte Biserica
ºi îl propune magisteriul ei.

„Nimeni nu poate zidi iubirea decât numai în adevãr. Acest principiu este
valabil atât pentru viaþa fiecãrei familii, cât ºi pentru viaþa ºi lucrarea pãstorilor
ce intenþioneazã sã slujeascã în mod real familia... Datoriile familiei creºtine,
a cãrei naturã este iubirea, nu se pot realiza decât trãind în întregime adevãrul...
Adevãrul deschide calea cãtre sfinþenie ºi cãtre dreptate” (Omilia finalã cãtre
pãrinþii de la sinod, 2 noiembrie 1980). În legãturã cu acest adevãr, Biserica se
prezintã ca garant, conºtientã fiind cã este vorba despre un serviciu
fundamental adus familiei ºi societãþii înseºi.

Trebuie sã descoperim în aceastã învãþãturã a Bisericii ceva mai mult decât
niºte norme exterioare, pentru cã în ea este cuprins planul tainic al lui
Dumnezeu cu privire la soþi, chemaþi fiind sã fie colaboratori la iubirea sa
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creatoare, strãbãtând în acelaºi timp un drum de sfinþire personalã, de mãrturie
ºi de evanghelizare pentru binele lumii.

Conciliul al II-lea din Vatican a definit familia drept cea mai bogatã „ºcoalã
de omenitate”. Familia este locul cel mai sensibil în care toþi putem pune
termometrul ce ne aratã care sunt valorile ºi contravalorile ce însufleþesc sau
corodeazã societatea unei þãri oarecare.

În acest context, se înþelege mai bine faptul cã „familiile, fie în parte, fie
împreunã cu altele, pot ºi trebuie sã se consacre numeroaselor opere de slujire
socialã, în special în favoarea sãracilor” (Familiaris consortio, 44). De aceea,
aºa cum spuneam în îndemnul apostolic Familiaris consortio, „datoria socialã
a familiilor este invitatã sã se exprime ºi în forma «intervenþiei politice»:
familiile, cu alte cuvinte, trebuie sã fie cele dintâi care sã vegheze dacã legile
ºi instituþiile statului nu numai cã nu ofenseazã, ci susþin ºi apãrã în mod
pozitiv drepturile ºi obligaþiile familiei. În sensul acesta, familiile trebuie sã
creascã în conºtiinþa cã sunt «protagoniste» ale aºa-zisei «politici familiale» ºi
sã-ºi asume responsabilitatea de a schimba societatea”.

Iatã un alt motiv pentru ca familia sã ia act de faptul cã este chematã sã
salveze ºi sã cultive speranþa prin iubire, sã formeze oameni în aceastã iubire,
în aºa fel încât sã fie deschisã cãtre comunitatea socialã ºi miºcatã de un simþ
al dreptãþii ºi respectului faþã de alþii.

Dragi soþi ºi soþii din Chile, misiunea voastrã în societate ºi în Bisericã este
sublimã. De aceea, trebuie sã fiþi creatori de case de oameni, de familii unite
prin iubire ºi formate în credinþã. Nu vã lãsaþi invadaþi de cancerul contagios
al divorþului care ruineazã familia, sterilizeazã iubirea ºi distruge acþiunea
educativã a pãrinþilor creºtini. Nu despãrþiþi ceea ce Dumnezeu a unit.

În unirea conjugalã, iubirea trebuie sã fie naturalã, adicã „în întregime
umanã, totalã, exclusivã ºi rodnicã” (Humanae vitae, 9 ºi 11). Într-o lume în
care deseori vedem o iubire falsificatã ºi alteratã în mii de feluri, Biserica este
de pãrere cã una dintre cele mai importante ºi urgente datorii pentru mântuirea
lumii este „sã dea mãrturie despre valoarea inestimabilã a indisolubilitãþii ºi a
fidelitãþii matrimoniale” (Familiaris consortio, 20). Iubirea trebuie unitã în
mod intim cu viaþa, orientatã cãtre viaþã. De aceea, familia este „comunitatea
intimã de viaþã ºi iubire” (GS 48; Familiaris consortio, 17). Când iubirea
conjugalã este autenticã, se construieºte având ca model iubirea lui Cristos,
care „a iubit pânã la sfârºit”.

În faþa unei „mentalitãþi contrare vieþii” (Familiaris consortio, 30), care vrea
sã o calce în picioare chiar de la începuturile sale în sânul matern, voi, soþilor
ºi soþiilor creºtini, promovaþi mereu viaþa, apãraþi-o împotriva oricãrei
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ameninþãri, respectaþi-o ºi faceþi sã fie respectatã în orice moment. Numai de
la acest respect al vieþii în intimitatea familialã se va putea trece la construirea
unei societãþi inspirate din iubire ºi bazatã pe dreptate ºi pe pace între toate
popoarele .37

! Familia în centrul binelui comun

Familia lui Isus, Maria ºi Iosif, este sfântã, îndeosebi datoritã sfinþeniei
aceluia pentru care ea a fost formatã ca familie umanã, dar în ea recunoaºtem
ºi elementele specifice atâtor altor familii.

Într-adevãr, aceastã familie este sãracã, aºa cum ni se spune în Evanghelie,
fie în momentul naºterii Fiului lui Dumnezeu, fie în timpul exilului în Egipt la
care a fost constrânsã, fie la Nazaret, unde trãieºte modest din munca mâinilor
proprii.

În Isus, Maria ºi Iosif este admirabil exemplul de solidaritate umanã ºi de
comuniune cu toate celelalte familii, ca ºi cel de integrare în contextul uman
mai lãrgit, care este societatea. La acest model divin trebuie sã se raporteze
oricare familie umanã ºi sã trãiascã împreunã cu ea ca sã-ºi rezolve problemele
grele ale vieþii conjugale ºi familiale. Astfel de probleme, adânci ºi vii, necesitã
sã fie abordate printr-o acþiune solidarã ºi responsabilã.

Ca la Nazaret, tot la fel în oricare familie, Dumnezeu se face prezent ºi se
integreazã în istoria umanã. De fapt, familia, care este unirea bãrbatului ºi a
femeii, este prin natura sa îndreptatã spre procrearea de oameni noi, care
trebuie însoþiþi în existenþã printr-o atentã lucrare de educaþie pentru creºterea
lor fizicã, dar, mai ales, cea spiritualã ºi moralã. De aceea, familia este locul
privilegiat ºi sanctuarul unde se dezvoltã toatã istoria grandioasã ºi intimã a
fiecãrei persoane umane irepetabile. Aºadar, familiei îi revin datorii
fundamentale, care, dacã sunt practicate în mod generos, îi îmbogãþesc în largã
mãsurã pe principalii responsabili ai familiei, fãcând din ei cooperatorii cei mai
direcþi ai lui Dumnezeu în formarea de oameni noi.

Iatã de ce familia este de neînlocuit ºi, ca atare, trebuie apãratã cu toatã
puterea. Trebuie depuse toate eforturile pentru ca familia sã nu fie înlocuitã.
Lucrul acesta se impune nu atât pentru binele „privat” al oricãrei persoane, ci
ºi pentru binele comun al oricãrei societãþi, naþiuni sau stat. Familia este
aºezatã în centrul binelui comun cu dimensiunile sale diferite, tocmai pentru

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilia din cadrul sfintei Liturghii, Santiago del Chile, 2 aprilie37
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cã în ea se concepe ºi se naºte omul. Trebuie depuse toate eforturile pentru ca
aceastã fiinþã umanã, încã de la început, din momentul naºterii sale, sã fie voitã,
aºteptatã, trãitã ca o valoare specialã, unicã ºi irepetabilã. Ea trebuie sã simtã
cã este importantã, utilã, îndrãgitã ºi de mare valoare, chiar dacã este invalidã
sau cu handicap; dacã este aºa, atunci ar trebui sã fie ºi mai îndrãgitã.

Aceasta este învãþãtura care izvorãºte din misterul întrupãrii.
O ultimã idee vreau sã o propun meditaþiei dumneavoastrã, pornind de la

greutatea suferitã – tulburãtoare în gradul cel mai ridicat pentru o mamã – de
cãtre Maria când nu poate sã ofere un acoperiº nou-nãscutului. În multe femei,
marele eveniment tainic al maternitãþii poate sã aducã cu sine motive de
suferinþã, de îndoialã ºi de ispitã. Acel „da” generos pe care femeia trebuie sã-l
spunã în faþa vieþii care i-a înmugurit în sân – un „da” însoþit deseori de frica
de multe greutãþi – comportã mereu un act interior de încredere în Dumnezeu
ºi de încredere în omul nou care trebuie sã se nascã. În spiritul unei fraternitãþi
a iubirii ºi solidaritãþii, niciodatã nu trebuie sã o lãsãm singurã, îndeosebi dacã
este ezitantã ºi suspicioasã, pe femeia ce se pregãteºte sã aducã la luminã un
om nou care va fi, pentru fiecare dintre noi, un frate nou. Trebuie sã încercãm
sã-i oferim orice ajutor necesar în situaþia ei: trebuie sã o susþinem ºi sã-i
oferim curaj ºi speranþã .38

! Familia, punct de referinþã

Într-o lume în care se pare cã scade funcþia principalã a multor instituþii ºi
calitatea vieþii îndeosebi urbane se deterioreazã într-un ritm impresionant,
familia poate ºi trebuie sã devinã un loc de seninãtate autenticã ºi de creºtere
armonioasã; dar lucrul acesta nu trebuie sã conducã la izolare în forme de
orgolioasã autosuficienþã, ci sã ofere lumii o mãrturie luminoasã despre faptul
cã este posibilã recuperarea ºi promovarea integralã a omului, dacã aceasta are
ca punct de pornire ºi de referinþã vitalitatea sãnãtoasã a celulei primordiale din
þesutul civil ºi eclezial.

Aºadar, este necesar ca familia creºtinã sã se schimbe mereu într-o
comunitate de iubire, astfel încât, prin fidelitate ºi înþelegere, sã permitã
depãºirea încercãrilor inevitabile care provin din grijile zilnice; într-o
comunitate de viaþã, pentru a da naºtere ºi a cultiva cu bucurie noi ºi preþioase
existenþe umane dupã chipul lui Dumnezeu; într-o comunitate de har, care sã
facã în mod constant din Domnul Isus Cristos centrul propriu de gravitaþie ºi

 IOAN PAUL AL II-LEA, Audienþa din bazilica vaticanã, 3 ianuarie 1980.38
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punctul de sprijin, pentru a umple de rod obligaþiile fiecãruia ºi a se întãri
mereu în drumul de fiecare zi .39

II. IMAGINEA ªI OBLIGAÞIILE FEMEII

! Demnitate ºi responsabilitate egalã

Despre femeie trebuie scoase în relief, mai ales, demnitatea ºi
responsabilitatea egalã cu bãrbatul: aceastã egalitate are o formã specialã de
realizare în dãruirea reciprocã de sine celuilalt ºi în dãruirea celor doi soþi
copiilor, dãruire proprie cãsãtoriei ºi familiei. Ceea ce raþiunea umanã vede ºi
recunoaºte, cuvântul lui Dumnezeu reveleazã în mod deplin: istoria mântuirii
este, într-adevãr, o mãrturie continuã ºi luminoasã despre demnitatea femeii.

Creându-l pe om „bãrbat ºi femeie”, Dumnezeu dã demnitate personalã, în
mod egal, bãrbatului ºi femeii, înzestrându-i cu drepturi ºi responsabilitãþi
proprii persoanei umane. Dumnezeu a prezentat apoi în cel mai înalt grad
posibil demnitatea femeii, luând el însuºi trup omenesc din Fecioara Maria, pe
care Biserica o cinsteºte ca pe Mama lui Dumnezeu, numind-o noua Evã ºi
propunând-o ca model al femeii rãscumpãrate. Respectul delicat pe care Isus
Cristos l-a avut faþã de femeile pe care le-a chemat la urmarea ºi prietenia sa,
apariþia lui în dimineaþa Paºtelui unei femei, înainte de a se arãta apostolilor,
ºi misiunea datã femeilor de a duce aceastã veste bunã a învierii, sunt tot atâtea
semne care confirmã stima specialã a lui Isus Cristos faþã de femeie. Sfântul
apostol Paul va zice mai târziu: „Voi toþi sunteþi fiii lui Dumnezeu prin credinþa
în Isus Cristos... Nu mai existã nici evreu, nici grec... nu mai existã nici sclavi,
nici om liber... nu mai existã nici bãrbat, nici femeie... pentru cã voi toþi sunteþi
una în Isus Cristos” .40

! Rolul femeii în societate

Fãrã a intra în tratarea amplelor ºi complexelor aspecte ale raportului
femeie-societate, dar limitându-mã numai la unele aspecte esenþiale, nu se
poate sã nu se observe cum, în câmpul cel mai specific familiei, tradiþia social-
culturalã cea mai amplã ºi mai rãspânditã a voit sã rezerve femeii numai
obligaþia de a fi soþie ºi mamã, fãrã a-i rezerva îndatoriri adecvate politic, care,
în general, sunt rezervate bãrbatului.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs la Congresul pastoraþiei familiale, Roma, 5 mai 1981. 39
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Fãrã îndoialã cã egala demnitate ºi responsabilitate a bãrbatului ºi a femeii
justificã pe deplin accesul femeii la îndatoririle publice. Pe de altã parte,
promovarea femeii cere sã fie recunoscute valoarea ºi obligaþiile ei ca soþie ºi
mamã, în comparaþie cu restul îndatoririlor politice sau celelalte profesiuni. De
altfel, aceste îndatoriri ºi profesiuni trebuie voite ºi integrate între ele, dacã
voim sã ajungem la adevãrata ºi deplina emancipare umanã, socialã ºi culturalã
a femeii.

Lucrul acesta va fi cu atât mai uºor dacã, aºa cum a asigurat sinodul
episcopilor, noua „teologie a muncii” va scoate în luminã ºi va adânci
semnificaþia muncii în viaþa creºtinã; dacã va determina legãtura fundamentalã
care existã între muncã ºi familie ºi, prin urmare, se va arãta semnificaþia
originalã ºi de neînlocuit a muncii în casã ºi a educaþiei copiilor. De aceea,
Biserica poate ºi trebuie sã ajute societatea actualã, cerând fãrã încetare ca toþi
sã recunoascã ºi sã cinsteascã valoarea de neînlocuit a muncii femeii în casã.
Lucrul acesta are o deosebitã importanþã în opera educativã, pentru cã se
eliminã însãºi rãdãcina discriminãrii posibile dintre diferitele munci ºi
profesiuni, fiind clar cã toþi, în orice sector s-ar angaja, se implicã cu drepturi
ºi responsabilitãþi egale. În felul acesta, va apãrea cea mai splendidã icoanã a
lui Dumnezeu în bãrbat ºi femeie.

Dacã trebuie sã se recunoascã ºi femeilor dreptul de acces la funcþii publice
aºa cum au bãrbaþii, societatea trebuie sã se restructureze în aºa fel încât soþiile
ºi mamele sã nu fie constrânse a lucra în afara casei ºi ca familiile lor sã poatã
trãi ºi sã se poatã dezvolta cu demnitate; mai mult, femeile sã se poatã dedica
total propriei familii.

Mai mult încã, trebuie depãºitã mentalitatea cã onoarea femeii derivã mai
mult din munca externã pe care o profeseazã, decât din activitatea familialã.
Acest lucru cere ca oamenii sã stimeze ºi sã iubeascã cu adevãrat femeia, cu tot
respectul cerut de demnitatea ei personalã, ºi ca societatea sã creeze ºi sã
dezvolte condiþii apte pentru munca din cãsnicie.

Biserica, respectând diferitele vocaþii ale bãrbatului ºi femeii, trebuie sã
promoveze, în mãsura posibilitãþilor, egalitatea în drepturi a femeii ºi a
bãrbatului, ºi aceasta pentru binele tuturor: al familiei, al societãþii ºi al
Bisericii.

Dar este evident cã toate acestea înseamnã pentru femeie nu renunþarea la
feminitatea ei, nici imitarea caracteristicilor bãrbatului, ci plinãtatea adevãratei
sale omenitãþi feminine, care trebuie sã se exprime în felul ei de a lucra atât în
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familie, cât ºi în afara ei, fãrã a uita, de altfel, cã sub acest aspect existã multe
obiceiuri ºi culturi .41

! Ofense aduse demnitãþii femeii

Din pãcate, mesajul creºtin despre demnitatea femeii este contrazis de acea
mentalitate persistentã care considerã fiinþa umanã nu ca o persoanã, ci ca pe
un obiect comercial de vânzare-cumpãrare, pus în serviciul exclusiv ºi egoist
al plãcerii, iar prima victimã a acestei mentalitãþi este femeia.

Aceastã mentalitate aduce roade foarte amare: dispreþul bãrbatului ºi al
femeii, sclavia, oprimarea celor slabi, pornografia, prostituþia, mai ales atunci
când este organizatã, ºi toate celelalte discriminãri care se întâlnesc în câmpul
educaþiei, al profesiunilor, al retribuirii muncii etc.

Mai mult, chiar ºi astãzi, în mare parte, în societatea noastrã persistã multe
forme de discriminare înjositoare care lovesc ºi ofenseazã grav unele categorii
de femei, cum ar fi, de exemplu: femeile fãrã copii, vãduvele, femeile
despãrþite, femeile divorþate ºi femeile necãsãtorite care au copii.

Acestea ºi alte forme de discriminare au fost deplânse de pãrinþii sinodali cu
toatã forþa posibilã, cerând ca toþi sã intensifice acþiunea pastoralã specificã
vieþii lor, cu multã vigoare ºi intensitate, pentru ca aceste forme sã fie înfrânte
ºi sã se ajungã la deplina stimã a chipului lui Dumnezeu, care strãluceºte în
toate fiinþele umane, fãrã excluderea niciuneia .42

! Reevaluarea datoriilor materne

Faptul cã locul de muncã este separat de casã constituie o problemã pentru
un bãrbat, dar mai ales pentru o femeie.

Nu se poate judeca a priori dacã situaþia de îndepãrtare de casã ºi de familie
timp de multe ori pe zi provoacã mai mult daune decât avantaje din punctul de
vedere al binelui comunitãþii familiale ºi, în special, al educaþiei fiilor; totuºi,
aceasta este o problemã care, atât la nivel individual, cât ºi la nivel social,
trebuie sã fie analizatã ºi rezolvatã cu un mare simþ de responsabilitate. În cazul
acesta, intrã în joc, de fapt, acea ierarhie fundamentalã de valori ºi de datorii,
care este unitã în mod strâns cu binele omului. Dacã, aºadar, este just principiul
conform cãruia, „înainte de toate, nu omul pentru muncã, ci munca pentru om”,

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 23.41

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 24.42
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aceastã axiomã umanistã trebuie sã fie valabilã în chip special, când este vorba
de munca profesionalã a femeilor.

Într-adevãr, experienþa ne învaþã cã femeia, mai ales, este inima comunitãþii
familiale. Ea este aceea care dã viaþã, ea este aceea care educã înaintea altora,
evident, susþinutã de cãtre soþ ºi împãrtãºind sistematic cu el toate datoriile în
educaþie ale pãrinþilor. Totuºi, se ºtie cã organismul uman înceteazã sã trãiascã
atunci când lipseºte lucrarea inimii. Analogia este destul de transparentã. Nu
poate sã lipseascã din familie aceea care este inima ei.

Oare lucrul acesta vrea sã spunã cã femeia nu ar trebui sã aibã un serviciu?
Învãþãtura socialã a Bisericii cere, înainte de toate, sã fie valorificat în
întregime ca muncã tot ceea ce femeia face în casã, întreaga ei activitate de
mamã ºi educatoare. Aceastã muncã este importantã. Aceastã muncã
importantã nu poate fi dispreþuitã social, trebuie sã fie constant revalorificatã,
dacã societatea nu vrea sã acþioneze în defavoarea ei.

Iar la rândul ei, munca profesionalã a femeilor trebuie sã fie tratatã peste tot
ºi mereu având în vedere ceea ce izvorãºte din chemarea femeii de a fi soþie ºi
mamã în familie.

Aceastã chemare – în chip esenþial unitã cu darul divin al maternitãþii – se
exprimã ºi în misiunea de mireasã ºi de mamã, prin transmiterea adevãrurilor
credinþei ºi a valorilor etice. Se spune pe bunã dreptate cã femeia vegheazã
asupra locuinþei domestice, cã este protectoarea ei. Ea este, înainte de toate,
dãtãtoare de viaþã. Dând viaþã copilului, femeia-mamã participã la misterul
vieþii. Dumnezeu este dãtãtorul oricãrei vieþi ºi tot ceea ce trãieºte este supus
grijii paterne a lui Dumnezeu. De aceea, copilul care trãieºte în sânul mamei
sale trãieºte, în acelaºi timp, ºi în Dumnezeu. Aproape de Dumnezeu, mama
gãseºte harul iubirii ºi puterea spiritualã pentru a ocroti ca o mamã viaþa
conceputã ºi viaþa care e în creºtere.

Acestea sunt adevãruri veºnice ºi fundamentale ºi, în acelaºi timp, mereu noi
ºi încontinuu expuse unei încercãri dure. Vãzute în planul credinþei ºi al eticii
catolice, ele devin muncã ce trebuie realizatã ºi datorie, impuse pãrinþilor
creºtini de sacramentul Botezului. O femeie-mamã, la fel ca ºi un bãrbat-tatã,
care cer botezul pentru copilul lor, îºi asumã conºtient oboseala de a-l educa în
credinþã. Cu toatã iubirea ºi responsabilitatea pentru o nouã fiinþã umanã,
vegheazã cu grijã, pentru ca rãul sã nu corupã mintea ºi inima lui. Cu toate
puterile se angajeazã ca el sã se dezvolte complet din punct de vedere fizic ºi
spiritual ºi, mai ales, îl conduc pe fiul lor la maturitatea vieþii creºtine, la
plinãtatea omenitãþii.
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Aceastã misiune naturalã a femeii-mame este deseori pusã sub semnul
întrebãrii de poziþiile ce subliniazã îndeosebi drepturile sociale ale femeii.
Uneori se considerã munca ei profesionalã ca un fel de promovare socialã, iar
consacrarea totalã problemelor familiei ºi educaþiei fiilor este vãzutã ca o
renunþare la dezvoltarea propriei personalitãþi, un fel de înapoiere.

Este adevãrat faptul cã egalitatea în demnitate ºi responsabilitate a
bãrbatului ºi a femeii justificã în întregime accesul femeii la funcþiile publice.

Totuºi, promovarea adevãratã a femeii cere din partea societãþii o
recunoaºtere specialã a rolurilor materne ºi familiale, deoarece ele sunt o
valoare superioarã în raport cu toate celelalte funcþii ºi profesii publice. Aceste
funcþii ºi profesii, de altfel, ar trebui sã se integreze reciproc, dacã vrem ca
dezvoltarea societãþii sã fie autenticã ºi în întregime umanã. Îndeosebi ar trebui
respectatã legãtura ce existã între muncã ºi familie ºi „semnificaþia original ºi
de neînlocuit a muncii casnice ºi a educaþiei fiilor” (Familiaris consortio, 23).
Dreptul de acces la diferite funcþii publice – acordat femeii la fel ca ºi
bãrbatului – impune, în acelaºi timp, societãþii datoria de a interveni în vederea
unei dezvoltãri a structurilor de muncã ºi a condiþiilor de viaþã, în aºa fel încât
soþiile ºi mamele sã nu fie constrânse sã munceascã în afara casei ºi munca în
casã sã asigure familiei dezvoltarea ei completã (cf. Ibidem).

Copiii au o nevoie specialã de îngrijirea maternã pentru a se putea dezvolta
ca persoane responsabile, mature din punct de vedere religios ºi moral ºi
echilibrate din punct de vedere psihic. Binele familiei este atât de mare încât
cere cu urgenþã de la societatea de astãzi, în toate pãrþile lumii ºi de la cei care
susþin necesitatea ca ea sã desfãºoare o muncã retribuitã în afara casei, sã
reevalueze datoriile materne în sectorul promovãrii sociale a femeii .43

! Femeile care au recurs la avort

Un gând special aº vrea sã vi-l rezerv vouã, femei care aþi recurs la avort.
Biserica ºtie câte condiþionãri pot sã fi influenþat asupra hotãrârii voastre ºi nu
se îndoieºte cã în multe cazuri a fost vorba de o hotãrâre plinã de suferinþã,
poate dramaticã. Probabil cã rana din sufletul vostru nu s-a închis încã. În
realitate, ceea ce s-a întâmplat a fost ºi rãmâne profund nedrept. Dar nu vã
lãsaþi copleºite de descurajare ºi nu abandonaþi speranþa. Sã ºtiþi sã înþelegeþi,
mai degrabã, ceea ce s-a petrecut ºi sã-l interpretaþi în adevãrul sãu. Dacã încã

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat muncitoarelor dintr-o fabricã din Lodz (Polonia),43
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nu aþi fãcut-o, deschideþi-vã cu umilinþã ºi încredere faþã de cãinþã: Pãrintele a
toatã îndurarea vã aºteaptã pentru a vã oferi iertarea ºi pacea sa în sacramentul
Împãcãrii. Vã veþi da seama cã nimic nu e pierdut ºi veþi putea cere iertare ºi
copilului vostru, care acum trãieºte în Domnul. Ajutate de sfatul ºi apropierea
unor persoane prietene ºi competente, veþi putea fi, prin mãrturia voastrã
izvorâtã din suferinþã, printre apãrãtorii cei mai elocvenþi ai dreptului tuturor
la viaþã. Prin angajarea voastrã pentru viaþã, încununatã eventual de naºterea
unor noi copii ºi realizatã prin primirea ºi atenþia faþã de cel care are mai multã
nevoie de cineva care sã-i fie alãturi, veþi fi fãuritoarele unui nou mod de a
considera viaþa omului . 44

! Nu lãsaþi ca mama sã rãmânã singurã

Familia este aºezatã în centrul binelui comun în diferitele sale dimensiuni,
pentru cã în ea se concepe ºi se naºte omul. Trebuie fãcut orice se poate, pentru
ca aceastã fiinþã umanã, încã de la început, din momentul conceperii sale, sã fie
voitã, aºteptatã, trãitã ca o valoare specialã, unicã ºi irepetabilã. Ea trebuie sã
simtã cã e importantã, utilã, îndrãgitã ºi de mare valoare, chiar dacã este
invalidã sau cu handicap; tocmai din aceastã cauzã trebuie iubitã ºi mai mult.

În noaptea de Crãciun, mama care trebuia sã nascã (Virgo paritura) nu a
gãsit un acoperiº pentru sine. Nu a gãsit condiþiile în care se actualizeazã în
mod normal acel mister mare, divin ºi, totodatã, uman de a aduce la luminã un
om.

Daþi-mi voie sã mã folosesc de logica credinþei ºi de logica unui umanism
coerent. Faptul despre care vorbesc este un strigãt puternic, este o provocare
permanentã pentru fiecare în parte ºi pentru toþi, în mod deosebit poate în
timpurile noastre, când de la mama ce aºteaptã un copil se cere deseori o mare
dovadã de coerenþã moralã. Într-adevãr, ceea ce se defineºte eufemistic ca
„întrerupere a sarcinii” (avort) nu poate fi apreciat cu alte categorii autentic
umane, decât cu cele ale legii morale, adicã ale conºtiinþei. În legãturã cu aceste
lucruri ar putea spune multe, dacã nu spovezile fãcute în confesionale, cu
siguranþã cele din centrele de consultare pentru maternitatea responsabilã.

În consecinþã, mama care trebuie sã nascã nu poate fi lãsatã singurã, cu
îndoielile, greutãþile, ispitele sale. Trebuie sã stãm alãturi de ea pentru a avea
curaj suficient ºi încredere, pentru a nu-ºi îngreuna conºtiinþa, pentru a nu fi
distrusã legãtura cea mai fundamentalã a respectului unui om faþã de un alt om.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Evangelium vitae, 99.44
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De fapt, legãtura este în aºa fel cã începe în momentul conceperii, de aceea, toþi
trebuie, într-un fel, sã fim alãturi de orice mamã ce trebuie sã nascã ºi trebuie
sã-i oferim orice ajutor posibil.

Sã privim la Maria: Virgo paritura (Fecioara care trebuie sã nascã). Sã
privim noi, Biserica, noi, bãrbaþii, ºi sã cãutãm sã înþelegem mai bine care este
responsabilitatea ce o implicã Naºterea Domnului faþã de fiecare om ce trebuie
sã se nascã pe pãmânt .45

! Locul femeii în societatea modernã

Tema de studiu pe care aþi ales-o rãspunde într-un anumit sens la o invitaþie
deja prezentã în mesajul pe care Conciliul al II-lea din Vatican a adresat-o
femeilor: „Vine ceasul – se spune în acel apel important – ceasul a venit, când
chemarea femeii se împlineºte în întregime, ceasul în care femeia exercitã în
societate o influenþã, o iradiere, o putere necunoscutã pânã în prezent...
iluminate de spiritul evanghelic, femeile pot sã facã foarte mult pentru a ajuta
omenirea sã nu decadã”.

Astãzi putem verifica în ce mãsurã aceastã afirmaþie este adevãratã ºi ne
dãm seama cât e de urgent sã gãsim cãile juste ale unei prezenþe adevãrate a
femeii în structurile operative ºi decizionale din societatea modernã.
Fenomenul complex al miºcãrii sociale, dupã cum bine ºtiþi, a condus la o
revizuire criticã a rolurilor tradiþionale pe care le au nu doar grupurile sociale,
ci ºi eventualele forme de prezenþã ale bãrbatului ºi ale femeii în structuri.
Tendinþa de recunoaºtere organicã a egalitãþii dintre clasele sociale nu poate sã
nu aibã consecinþe ºi asupra problemei feminine. Este vorba de un proces logic,
necesar. Totuºi, în mod evident, nu este vorba de chestiuni ce pot fi rezolvate
doar prin criteriul unei prezenþe cantitative a femeii în structuri. Este vorba, mai
curând, de semnificaþia ce se doreºte sã se dea participãrii femeii la viaþa
socialã ºi, mai ales, de atenþia prin care se va reuºi garantarea valorilor pe care
femeia le poartã cu sine.

Dupã cum bine ºtiþi, promovarea femeii a trecut dintr-o primã fazã care-ºi
propunea sã rezolve problema egalitãþii dintre bãrbat ºi femeie, þinând cont de
rolurile lor distincte, la a doua fazã orientatã sã afirme cu putere recunoaºterea
drepturilor civile ºi culturale ale lumii femeilor pentru a garanta accesul femeii
la activitãþile de muncã, la iniþiativele ºi responsabilitãþile productive. Pentru
a atinge acest grad al promovãrii feminine, au apãrut instanþe ºi metodologii

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs în cadrul audienþei generale, Roma, 3 ianuarie 1980.45
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diferite, unele dintre ele nefiind în conformitate cu binele adevãrat al femeii.
Într-un asemenea context, Biserica a susþinut cã, în alegerea activitãþii sale,
femeia trebuie sã fie liberã ºi cã munca sa trebuie sã fie structuratã în aºa fel
încât sã nu plãteascã promovarea proprie cu abandonarea specificului ei ºi în
dauna familiei, unde ea are, ca mamã, un rol de neînlocuit.

Acum se întrevede pentru voi a treia fazã a dezvoltãrii chestiunii feminine,
faza referitoare la prezenþa voastrã în instituþiile publice. Pe bunã dreptate, voi
cãutaþi sã aflaþi câtã importanþã ºi cât spaþiu trebuie acordate contribuþiei
pozitive a femeii la dezvoltarea întregii comunitãþi umane. Nu este vorba de un
conflict de roluri, ci de recunoaºterea unei contribuþii specifice ºi necesare.
Aºadar, femeia egalã cu bãrbatul în demnitate, liberã omeneºte vorbind în
alegerile care se referã la dezvoltarea personalitãþii proprii, este capabilã
totodatã sã asume responsabilitãþi specifice în angajarea de a cãuta, a construi
ºi a garanta binele comun. În privinþa aceasta, ea e conºtientã cã are un rol
special, datoritã valorilor specifice condiþiei ºi culturii sale. Ideea de egalitate
ºi de emancipare este continuatã astãzi de un proces ce conduce la o participare
mai largã ºi liberã a femeii la responsabilitãþile sociale cu caracter de
organizare. Va trebui evidenþiat bine faptul cã femeia are o misiune proprie în
sânul structurilor ce reglementeazã viaþa publicã, pe de o parte, recunoscând cã
prezenþa femeii în structura familialã, cu întregul context de sentimente, de
drepturi, de valori este un fapt la care nu se poate renunþa ºi care nu poate fi
înlocuit; pe de alta, introducând într-o modalitate pacificã ºi echilibratã
prezenþa femeii în structurile ce normeazã dezvoltarea societãþii întregi. În felul
acesta, chestiunea femininã nu va fi consideratã numai ca un aspect sectorial
al cercetãrii cu privire la viitorul societãþii, ci va fi vãzutã ca unul dintre
termenii esenþiali ai unui proces de reuºita cãruia depinde destinul omenirii.

Prin urmare, vedeþi care e rolul vostru în procesul de dezvoltare al
vremurilor noastre. Când îmbracã doar o semnificaþie tehnicã ºi economicã,
dezvoltarea ascunde în sine un pericol, ºi anume riscã sã devinã negativã,
închisã ºi alienantã în raport cu valorile spirituale ºi morale ale persoanei. 

În lumea noastrã modernã – spunea predecesorul meu Paul al VI-lea, atât de
încântat de minunatele cuceriri ale ºtiinþei – este nevoie de un efort imens pentru
a da inimii omului importanþa ce i se cuvine, pentru a dezvolta capacitatea ei de
iubire, împãrtãºire, dãruire, primire, deoarece, dacã ea lipseºte, dezvoltarea
materialã va putea duce cãtre o societate în mod periculos subdezvoltatã cât
priveºte calea spiritului. 
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Vã revine vouã sã garantaþi pentru viitorul nostru acel supliment de
omenitate, pentru a spune aºa, fãrã de care lumea ar risca sã alunece cãtre un
destin mai puþin pozitiv. Aºadar, prezenþa femeii în sectorul public este cerutã
de ordinea naturalã a lucrurilor, este îndeosebi voitã datoritã valorilor supreme,
pe care femeia le poartã ºi le garanteazã.

De aceea, vreau sã încurajez din toatã inima lucrarea pe care o sãvârºiþi
acum, inspirându-vã, ca întotdeauna, din principiile creºtine ºi din magisteriul
Bisericii. Aºa cum ideile de egalitate, de paritate a drepturilor ºi demnitãþii
femeii s-au nãscut dintr-un principiu evanghelic ºi creºtin, tot la fel, în lumina
creºtinismului, se pot evidenþia mereu mai bine valoarea ºi sensul prezenþei
femeii în viaþa civilã .46

! Femeia ºi „noul feminism”

În cotitura culturalã în favoarea vieþii, femeile au un spaþiu de gândire ºi de
acþiune unic ºi, fãrã îndoialã, hotãrâtor: lor le revine sã se facã promotoare ale
unui „nou feminism” care, fãrã a cãdea în ispita modelelor masculinizante, sã
ºtie sã recunoascã ºi sã exprime adevãratul geniu al feminitãþii în toate
manifestãrile vieþii sociale, acþionând pentru depãºirea oricãrei forme de
discriminare, de violenþã ºi de exploatare.

Reluând cuvintele mesajului de încheiere al Conciliului al II-lea din Vatican,
adresez ºi eu femeilor chemarea presantã: „Reconciliaþi-i pe oameni cu viaþa!”
Voi sunteþi chemate sã daþi mãrturie despre simþul de iubire autenticã, de
dãruire ºi de primire a celuilalt, care se realizeazã în mod specific în relaþia
conjugalã, dar care trebuie sã fie sufletul oricãrei alte relaþii interpersonale.
Experienþa maternitãþii favorizeazã la voi o sensibilitate acutã pentru alþii ºi,
totodatã, vã conferã o îndatorire deosebitã: „Maternitatea cuprinde o
comuniune aparte cu misterul vieþii, care se maturizeazã în sânul femeii (...)
Acest mod unic de contact cu noul om aflat în curs de formare creeazã, la
rându-i, o atitudine faþã de om – nu numai faþã de propriul copil, ci faþã de om
în general – ce caracterizeazã profund întreaga personalitate a femeii”. Într-
adevãr, mama primeºte ºi poartã în sine pe un altul, îi dã posibilitatea sã
creascã înlãuntrul ei, îi face loc, respectându-i alteritatea lui. Astfel, femeia
percepe ºi-i învaþã ºi pe alþii cã relaþiile umane sunt autentice dacã se deschid
faþã de primirea celeilalte persoane recunoscute ºi iubite pentru demnitatea
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care-i derivã din faptul cã este persoanã, ºi nu din alþi factori, cum ar fi
utilitatea, vigoarea, inteligenþa, frumuseþea, sãnãtatea. Aceasta e contribuþia
fundamentalã pe care Biserica ºi omenirea o aºteaptã de la femei. ªi este
premisa de neînlocuit pentru o cotiturã culturalã autenticã .47

! Mulþumire ºi apel pentru drepturile femeilor

Mulþumirea adusã Domnului pentru planul sãu referitor la vocaþia ºi
misiunea femeii în lume devine ºi o mulþumire concretã ºi directã adusã
femeilor, fiecãrei femei, pentru ceea ce reprezintã ea în viaþa omenirii.

Mulþumire þie, femeie-mamã, care devii sânul fiinþei umane în bucuria ºi în
chinul experienþei unice, care te face zâmbetul lui Dumnezeu pentru copilul
care vine la luminã, te face cãlãuza primilor sãi paºi, sprijinul creºterii sale,
punctul de referinþã în drumul vieþii care va urma.

Mulþumire þie, femeie-soþie, care-þi uneºti irevocabil destinul tãu cu destinul
unui bãrbat, într-un raport de dãruire reciprocã, în slujirea comuniunii ºi a
vieþii.

Mulþumire þie, femeie-fiicã ºi femeie-sorã, care porþi în nucleul familial ºi
apoi în ansamblul vieþii sociale bogãþiile sensibilitãþii tale, ale intuiþiei tale, ale
generozitãþii ºi statorniciei tale.

Mulþumire þie, femeie-muncitoare, angajatã în toate domeniile vieþii sociale,
economice, culturale, artistice ºi politice, pentru indispensabila contribuþie pe
care o ai la elaborarea unei culturi capabile sã uneascã raþiunea ºi sentimentul,
la o concepþie despre viaþã mereu deschisã sensului „misterului”, la edificarea
de structuri economice ºi politice tot mai bogate ale umanitãþii.

Mulþumire þie, femeie-consacratã, care, dupã exemplul celei mai mari dintre
femei, Mama lui Cristos, Cuvântul întrupat, te deschizi cu docilitate ºi fidelitate
la iubirea de Dumnezeu, ajutând Biserica ºi întreaga omenire sã trãiascã în
raporturile cu Dumnezeu un rãspuns „sponsal”, care exprimã în mod minunat
comuniunea pe care el vrea s-o stabileascã cu creatura sa.

Mulþumire þie, femeie, pentru însuºi faptul cã eºti femeie! Cu percepþia care
este proprie feminitãþii tale, tu îmbogãþeºti înþelegerea lumii ºi contribui la
adevãrul deplin al raporturilor umane (...) 

Mulþumirea mea adresatã femeilor devine apel îndurerat, ca toþi, ºi în
special statele ºi instituþiile internaþionale, sã facã tot ceea ce este necesar
pentru a restitui femeilor respectul deplin al demnitãþii ºi rolului lor. În aceastã
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privinþã, nu pot sã nu-mi manifest admiraþia faþã de femeile de bunã voinþã care
s-au dedicat apãrãrii demnitãþii condiþiei femeii prin cucerirea drepturilor
fundamentale sociale, economice ºi politice, ºi au luat o iniþiativã curajoasã în
acest sens în niºte timpuri în care aceastã angajare a lor era consideratã un act
de încãlcare a legii, un semn de lipsã de feminitate, o manifestare de
exhibiþionism, ºi chiar un pãcat!

Aºa cum scriam în Mesajul pentru Ziua Mondialã a Pãcii din acest an,
privind la acest mare proces de eliberare a femeii, se poate spune cã „a fost un
drum dificil ºi complex, ºi uneori nu lipsit de erori, dar esenþialmente pozitiv,
chiar dacã nerealizat pe deplin din cauza multor obstacole care, în diferite pãrþi
ale lumii, se interpun pentru ca femeia sã fie recunoscutã, respectatã, evaluatã
în demnitatea ei specialã”.

Trebuie continuat pe acest drum! Dar sunt convins cã secretul parcurgerii
mai rapide a drumului spre deplinul respect al identitãþii feminine nu trece
numai prin denunþarea, chiar dacã necesarã, a discriminãrilor ºi nedreptãþilor,
ci, mai ales, printr-un faptic ºi luminat plan de promovare, care sã priveascã
toate domeniile vieþii femeii, începând de la o reînnoitã ºi universalã
conºtientizare a demnitãþii femeii. La recunoaºterea ei, în ciuda multiplelor
condiþionãri istorice, ne conduce raþiunea însãºi, care percepe legea lui
Dumnezeu înscrisã în inima fiecãrui om. Însã cuvântul lui Dumnezeu este mai
ales acela care ne permite sã identificãm clar radicalul fundament antropologic
al demnitãþii femeii, indicându-ni-l în planul lui Dumnezeu referitor la
omenire .48

III. ROLUL BÃRBATULUI ÎN FAMILIE

! Soþ ºi tatã

În cadrul comuniunii-comunitãþii conjugale ºi familiale, bãrbatul este
chemat sã trãiascã darul ºi obligaþia de soþ ºi tatã.

El vede în soþia sa împlinirea planului lui Dumnezeu: „Nu e bine ca omul
sã fie singur: am sã-i fac un ajutor care sã semene cu el”, însuºindu-ºi
exclamaþia lui Adam când a vãzut-o pe Eva: „Iat-o în sfârºit, pe aceea care este
os din oasele mele ºi trup din trupul meu”.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre femei (1995), Editura Presa Bunã, Iaºi 2000, 2 ºi48
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Iubirea conjugalã autenticã presupune ºi cere ca bãrbatul sã aibã un profund
respect pentru demnitatea egalã a soþiei sale. Sfântul Ambroziu îi zice
bãrbatului: „Nu eºti stãpânul, ci soþul ei. Nu þi-a fost datã ca sclavã, ci ca soþie.
Redã-i atenþiile pe care ea le are faþã de tine ºi fii recunoscãtor pentru iubirea
ei”. Bãrbatul trebuie sã trãiascã cu soþia sa într-o „formã cu totul specialã de
prietenie personalã”. Bãrbatul creºtin este chemat sã dezvolte o iubire nouã,
arãtând soþiei sale dragostea delicatã ºi puternicã pe care Isus Cristos o are
pentru Biserica sa.

Iubirea bãrbatului faþã de soþia devenitã mamã ºi faþã de copiii sãi reprezintã
pentru el calea naturalã pentru înþelegerea ºi realizarea paternitãþii sale. Mai
ales acolo unde condiþiile sociale ºi culturale îl determinã uºor pe soþ la o
anumitã nepãsare faþã de familie, sau la o prezenþã mai redusã în opera de
educaþie a familiei, este necesarã o angajare pentru recuperarea socialã a
convingerii cã locul ºi obligaþia lui de tatã în familie ºi pentru familie sunt de
o importanþã unicã ºi de neînlocuit. Aºa cum ne învaþã experienþa, absenþa
tatãlui în familie provoacã dezechilibre psihologice ºi morale ºi greutãþi
însemnate în relaþiile familiale, aºa cum, în circumstanþe opuse, prezenþa
opresivã a tatãlui, mai ales acolo unde este actual sistemul „virilismului”, adicã
fenomenul predominãrii bãrbatului în viaþa de familie, femeia este umilitã ºi
se frâneazã raporturile sãnãtoase din familie.

Însã redescoperind ºi trãind pe pãmânt paternitatea lui Dumnezeu, bãrbatul
este chemat sã garanteze dezvoltarea unitarã a tuturor membrilor familiei ºi-ºi
împlineºte aceastã obligaþie în responsabilitatea generoasã faþã de viaþa
conceputã în sânul femeii, precum ºi printr-o operã de educaþie atentã,
împreunã cu soþia sa, muncã ce sã nu slãbeascã niciodatã unitatea familiei, ci
s-o promoveze cu competenþã ºi stabilitate: o mãrturie vie a unei vieþi creºtine
mature, care trebuie sã-i introducã pe copii, cu cea mai mare eficacitate, în
trãirea vie a lui Cristos ºi a Bisericii .49

! Valoarea solidaritãþii

Dragi fraþi ºi surori!
Ne întâlnim în solemnitatea Sfântului Iosif, în cursul Anului marian. Tocmai

datoritã acestei împrejurãri, chipul acelui om drept meritã o amintire specialã
unitã cu veneraþia noastrã.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 25.49



184

În Anul marian, Maica lui Dumnezeu este prezentatã tuturor ca aceea care
ne „precede în drumul credinþei”, dând exemplu întregului popor al lui
Dumnezeu în peregrinarea sa pãmânteascã.

În faþa misterului întrupãrii, nimeni nu a participat atât de direct la credinþa
Mariei ca Iosif. Lucrul acesta este hotãrâtor pentru a vedea mãreþia lui spiritualã
în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor. Omul în care Dumnezeu însuºi ºi-a pus
atâta încredere – iar el nu a înºelat aceastã încredere – meritã mare încredere
ºi din partea oamenilor.

De fapt, el a primit o asemenea încredere. Într-adevãr, Biserica întreagã are
o încredere specialã în Iosif. Când Biserica se referã la mãrturia lui Iosif, se
gândeºte la douã domenii ale realitãþii: familia ºi munca. Douã domenii foarte
extinse ºi fundamentale pentru toatã existenþa umanã!

Familia ºi munca sunt spaþii umane, în interiorul cãrora se desfãºoarã viaþa
noastrã întreagã. Ele, vãzute împreunã, fac trimitere la ideea de comuniune,
prietenie, fraternitate. În familie ºi în muncã, oamenii trebuie într-adevãr sã
trãiascã unul alãturi de celãlalt fãrã a se ignora, ci cãutând constant cãi de
colaborare sincerã, de slujire reciprocã, de solidaritate.

Aº vrea sã vã încurajez pe toþi sã depãºiþi cu determinare tentaþiile de
indiferenþã reciprocã sau de opoziþie sistematicã ºi de teamã generalã, care
deseori se infiltreazã în sectorul muncii ºi tind sã-l transforme în duºman al
omului ce lucreazã acolo.

Cuvântul Evangheliei ne face sã gândim cã nu ºi-ar îndeplini o datorie
moralã precisã oricine refuzã sã punã la dispoziþia binelui comun, în contextul
serviciului pe care îl are, mijloacele inteligenþei, resursele tehnice ºi puterea de
care dispune. Cu siguranþã este legitim sã lucrezi pentru îmbunãtãþirea situaþiei
proprii ºi a categoriei cãreia îi aparþii. Totuºi, dezvoltarea nu se actualizeazã
doar prin cãutarea exasperatã a profiturilor. Orice fel de creºtere se face prin
colaborarea tuturor pentru toþi, având mereu în faþã consecinþele pe care
revendicãrile unora le au asupra întregii pãturi sociale. Astãzi, mai mult ca
oricând, oamenii îºi dau seama cã sunt legaþi de probleme ºi aspiraþii comune
ºi înþeleg cã trebuie sã construiascã împreunã, prin echilibru, prin participare
adevãratã, prin onestitate ºi adevãr, binele care îi priveºte pe toþi împreunã.

Dupã cum se ºtie, pentru a comemora 20 de ani de la enciclica papei Paul
al VI-lea, Populorum progressio, am trimis o scrisoare cãtre toþi creºtinii, care
începe cu Sollicitudo rei socialis. În ea am încercat sã subliniez valoarea
solidaritãþii. Aceasta este o atitudine a sufletului întemeiatã pe luarea în
consideraþie a legãturilor mereu mai strânse care, de fapt, îi leagã pe oameni
între ei ºi naþiunile lumii de astãzi. Dar solidaritatea este ºi o virtute moralã,
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care se naºte din conºtiinþa interdependenþei naturale ce leagã pe fiecare fiinþã
umanã de semenii proprii în diferitele sectoare ale existenþei: economie,
culturã, politicã, religie. Aºadar, solidaritatea nu poate fi redusã la o atitudine
vagã de participare emoþionalã sau la un cuvânt fãrã rezonanþã practicã. Ea
necesitã o angajare moralã activã, o determinare fermã ºi statornicã de a se
consacra binelui comun sau binelui tuturor ºi al fiecãruia: toþi suntem
responsabili de toþi.

Deci, principiul solidaritãþi cere sã fie aplicat în diferite sectoare, acolo unde
omul este chemat sã acþioneze, începând cu acele domenii sociale care îl
intereseazã mai îndeaproape: familia, comunitatea de muncã, comunitatea
civilã ºi cea religioasã .50

! Legãtura strânsã dintre muncã ºi familie

Iosif din Nazaret – „om drept”, a cãrui solemnitate ne permite sã privim cu
ochii credinþei cauza mare a muncii omului – este, în acelaºi timp, ºeful casei,
ºeful familiei: al sfintei familii, la fel cum fiecare dintre voi, fraþii mei ºi
surorile mele, este soþ ºi tatã, soþie ºi mamã, responsabil al familiei ºi al casei.
Existã o strânsã legãturã între muncã ºi familie: între munca voastrã ºi familia
voastrã. Sfântul Iosif este, cu un titlu special, patronul acestei legãturi. De
aceea, e bine ca, dupã întâlnirea noastrã de dimineaþã, când ne-am adunat în
jurul locului dumneavoastrã de muncã, sã ne întâlnim pentru a oferi familiilor
sfânta Liturghie în solemnitatea Sfântului Iosif. Fiecãrei familii ºi tuturor
familiilor.

Tocmai pe aceste familii doresc sã le invit din toatã inima la comunitatea
euharisticã, ce exprimã unitatea noastrã familialã cu Dumnezeu, Tatãl lui Isus
Cristos ºi Tatãl nostru, ºi, în acelaºi timp, manifestã unitatea reciprocã a
oamenilor, mai ales a acelora care formeazã o singurã familie.

Îl cinstim pe Iosif, în care s-a oglindit mai mult decât în toþi taþii pãmânteºti
paternitatea lui Dumnezeu însuºi. Îl cinstim pe Iosif care a construit casã
familialã pe pãmânt pentru Cuvântul veºnic, aºa dupã cum Maria i-a dat un trup
uman. „Cuvântul s-a fãcut trup ºi a locuit între noi”.

De la acest mare mister al credinþei sã dirijãm gândurile cãtre casele noastre,
cãtre atâtea cupluri ºi familii. Iosif din Nazaret este o revelaþie specialã a
demnitãþii paternitãþii umane! Iosif din Nazaret, lemnarul, omul muncii.
Gândiþi-vã la lucrul acesta voi, tocmai voi, oameni ai muncii din Terni, Narni,

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat muncitorilor de la ATAC, Roma, 19 martie 1988.50
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Amelia, din întreaga Italie, din toatã Europa ºi din lumea întreagã. Pe
demnitatea paternitãþii umane – pe responsabilitatea omului, soþ ºi tatã, dar ºi
pe munca sa – se sprijinã familia. Iosif din Nazaret dã mãrturie despre toate
acestea.

Cuvintele pe care Dumnezeu i le adreseazã: „Iosife, fiul lui David, nu te
teme sã o iei la tine pe Maria, soþia ta” nu sunt oare adresate fiecãruia dintre
voi? Dragi fraþi, soþi ºi taþi de familie! „Nu vã temeþi sã luaþi...” „Nu lãsaþi!” La
început s-a zis: „De aceea, omul va lãsa pe tatãl ºi pe mama sa ºi se va uni cu
soþia sa”. Iar Cristos adaugã: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul sã nu despartã”.
Unitatea familiei, stabilitatea sa este unul dintre bunurile fundamentale ale
omului ºi ale societãþii. La baza unitãþii familiei se aflã indisolubilitatea
cãsãtoriei; dacã omul, dacã societatea cautã posibilitãþile ce priveazã cãsãtoria
de indisolubilitatea sa ºi familia de unitatea ºi stabilitatea sa, atunci îi reteazã
aproape din rãdãcinã puterea sa moralã ºi sãnãtatea sa, se dispenseazã de unul
dintre bunurile fundamentale pe care e construitã viaþa umanã.

Dragi fraþi! Glasul acela pe care Iosif din Nazaret l-a auzit în noaptea
decisivã a vieþii sale sã ajungã la voi mereu, îndeosebi când apare pericolul
distrugerii familiei. „Nu vã temeþi sã continuaþi!” „Nu lãsaþi!” Comportaþi-vã
la fel ca acel om drept.

Iosife, nu teme sã iei la tine pe Maria ºi pe cel care este conceput în ea. Aºa
spune Dumnezeu-Tatãl omului, cu care, într-un anumit fel, a împãrtãºit
paternitatea sa. Dumnezeu, dragi fraþi, împãrtãºeºte într-un anumit sens
paternitatea sa cu fiecare dintre noi. Nu în chip misterios ºi supranatural, aºa
cum a fãcut-o cu Iosif din Nazaret... ªi totuºi, orice paternitate pe pãmânt, orice
paternitate umanã începe de la el ºi în el îºi are modelul. Paternitatea voastrã
umanã, dragi fraþi, se leagã mereu de maternitate. Iar ceea ce este conceput în
sânul femeii-mame vã uneºte pe voi, soþilor, soþ ºi soþie, printr-o legãturã
specialã pe care Dumnezeu-creatorul omului a binecuvântat-o încã „de la
început”. Aceasta este legãtura paternitãþii ºi a maternitãþii, care se formeazã
din momentul în care omul, soþul, gãseºte în maternitatea femeii expresia ºi
confirmarea paternitãþii sale umane.

Paternitatea este responsabilã faþã de viaþã: mai întâi faþã de viaþa
conceputã în sânul femeii, apoi ieºitã la luminã, pentru cã se descoperã într-însa
un om nou, care este sânge din sângele vostru ºi trup din trupul vostru.
Dumnezeu care spune: „Sã nu pãrãseºti femeia, soþia ta” spune în acelaºi timp:
„Acceptã viaþa conceputã în ea!” Aºa cum a spus-o lui Iosif din Nazaret, deºi
Iosif nu era tatãl trupesc al aceluia care fusese conceput în Fecioara Maria prin
lucrarea Duhului Sfânt.
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Dumnezeu spune fiecãrui om: „Acceptã viaþa conceputã prin lucrarea ta!
Nu-þi este îngãduit sã o întrerupi!” Dumnezeu spune lucrul acesta prin glasul
poruncilor sale, prin glasul Bisericii. Dar el spune lucrul acesta mai ales prin
glasul conºtiinþei. Glasul conºtiinþei umane. Acest glas are un singur înþeles,
în ciuda eforturilor mari care se fac pentru a împiedica ascultarea lui ºi a-l
reduce la tãcere, adicã pentru ca omul sã nu-l asculte ºi femeia sã nu asculte
acest glas simplu ºi clar al conºtiinþei.

Oamenii muncii, oamenii care muncesc din greu cunosc acest glas simplu
al conºtiinþei. Ceea ce ei simt într-un chip deosebit este tocmai acea legãturã
care uneºte munca ºi familia. Munca este pentru familie, pentru cã munca este
pentru om (ºi nu invers), iar familia ºi, înainte de toate, familia este locul
specific al omului. Este ambientul în care el este conceput, se naºte ºi se
maturizeazã; ambientul faþã de care el îºi asumã cea mai serioasã
responsabilitate, în care el se realizeazã zilnic; ambientul fericirii sale
pãmânteºti ºi al speranþei umane. De aceea, astãzi, în ziua sfântului Iosif,
cunoscând inimile oamenilor muncii, onestitatea ºi responsabilitatea lor, îmi
exprim convingerea cã ei vor asigura ºi vor consolida aceste douã bunuri
fundamentale ale omului ºi ale societãþii: unitatea familiei ºi respectarea vieþii
concepute de sub inima mamei .51

! Evanghelia muncii

Consider un har al Domnul faptul cã am fost muncitor, pentru cã lucrul
acesta mi-a dat ocazia sã cunosc îndeaproape omul muncii, munca industrialã,
dar ºi oricare alt fel de muncã. Am putut sã cunosc realitatea concretã a vieþii
sale: o existenþã impregnatã de o adâncã omenitate, chiar dacã nu e scutitã de
slãbiciuni, o viaþã simplã, durã, grea, vrednicã de orice respect.

Când am lãsat fabrica pentru a urma chemarea mea la preoþie, am luat cu
mine experienþa de neînlocuit a acelei lumi ºi încãrcãtura serioasã de prietenie
umanã ºi de solidaritate vibrantã a tovarãºilor mei de muncã, pãstrându-le în
spiritul meu ca pe un lucru preþios.

Dragi fraþi ºi surori! Biserica, în virtutea mandatului ei divin, vã este
aproape, stã de partea voastrã, pentru cã ea este alãturi de om, de fiecare om.

Poziþia centralã ºi demnitatea persoanei umane îi fac pe papa ºi pe episcopi
sã vesteascã solicitudinea lor faþã de lumea muncii. Biserica are multe de spus
omului muncii: nu în chestiunile tehnice, ci în cele fundamentale ºi în apãrarea

 IOAN PAUL AL II-LEA, Omilie pe stadionul din Terni, 19 martie 1980.51
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demnitãþii ºi a drepturilor muncitorilor. Ea vesteºte cã demnitatea muncii face
parte din demnitatea omului; tutelând demnitatea muncii, ea ºtie cã participã
în mod pozitiv la apãrarea dreptãþii sociale. Iar dacã nu scapã din vedere
„rezultatele” atinse, un motiv just pentru mândria voastrã, lucrul acesta se
datoreazã faptului cã ea cunoaºte foarte bine „neliniºtile” ºi pericolele cu care
ele se plãtesc.

În calitate de muncitori în sectorul industrial, voi sunteþi introduºi în
angrenajul muncii moderne pe care a lãrgit-o puterea de invenþie a spiritului
uman. Dar, în acelaºi timp, voi sunteþi expuºi consecinþelor pe care le are un
asemenea proces, atât celor mai încurajatoare, cât ºi celor mai periculoase, ºi
nu doar din punct de vedere economico-social, ci ºi sub aspect etico-religios.

O datã cu afirmarea organizãrii ºtiinþifice a muncii ºi cu lanþurile de aranjare
pe care ea le implicã, s-a accentuat mai mult situaþia de alienare a omului ºi
neputinþa lui de a participa responsabil la munca ce o desfãºoarã.

În plus, în aceste ultime decenii, în sectorul industriei a intrat automatizarea,
iar caracterul ei inovator, bazat pe electronicã ºi pe informaticã, nu întotdeauna
este pe deplin favorabil omului.

În epoca modernã, conºtiinþa fiinþelor umane, în special a muncitorilor ºi a
muncitoarelor, cu privire la demnitatea lor, capãtã dimensiuni universale. Un
asemenea fenomen nu s-a exprimat în istorie doar printr-o progresivã
proclamare ºi apãrare a drepturilor umane, ci ºi printr-o dorinþã adâncã de o mai
vie ºi mai concretã dreptate socialã.

Nu e greu de vãzut cum din orice parte a planetei noastre se înalþã astãzi
aspiraþia la mai multã dreptate, având legãturã cu noile condiþii ale economiei
ºi cu noile posibilitãþi ale tehnicii, ale producþiei ºi ale distribuirii bunurilor.
Percepþia ºi nevoia de aceastã dreptate devin tot mai insistente ºi dureroase în
conºtiinþa umanã, care, dacã recunoaºte, pe de o parte, „rezultatele” atinse, pe
de alta suferã mai mult din cauza „neliniºtilor” cauzate de discriminãri ºi
lipsuri, ce pot leza aspiraþiile legitime ale muncitorilor.

De fapt, dreptatea socialã în concepþia creºtinã constituie baza, virtutea cheie
ºi valoarea fundamentalã a convieþuirii socio-politice. Ea dirijeazã ºi normeazã
relaþiile ºi raporturile cetãþenilor spre binele comun, într-o perspectivã, aºadar,
nu pur contractualã ºi individualã, ci comunitarã. Ca atare, ea reprezintã un
drept fundamental al tuturor oamenilor, acordat lor de cãtre creator ºi confirmat
de mesajul evanghelic.

Depãºind delimitãrile rigide ale dreptãþii comunicative, dreptatea socialã
cautã aºadar sã subordoneze lucrurile la om, bunurile individuale la binele
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comun, dreptul de proprietate la dreptul la viaþã, eliminând orice condiþie de
existenþã ºi de muncã nedemnã de persoana umanã.

În felul acesta, am ajuns, dragi fraþi ºi surori, la punctul central al problemei
cãreia îi este consacratã întâlnirea noastrã de azi.

Nu voi înceta sã afirm cã economia ºi structurile sunt valabile ºi acceptabile
numai dacã sunt umane, adicã fãcute de om ºi pentru om. ªi nu pot sã fie aºa
dacã ameninþã demnitatea acelora – muncitori ºi conducãtori – care muncesc
în cadrul lor; dacã în ele se toceºte sistematic simþul de rãspundere; dacã în ele
este paralizatã orice formã de iniþiativã; dacã, pe scurt, nu au un sens ºi o logicã
umanã.

Acum doresc sã mã refer la câteva elemente pe care le consider esenþiale
pentru ca ordinea socialã sã fie în mod real inspiratã din dreptate în ceea ce
priveºte munca umanã.

Într-o societate care vrea sã fie dreaptã ºi umanã, profitul ºi câºtigul nu pot
sã valoreze mai mult decât omul: este absolut necesar ca omul sã rãmânã
subiectul economiei ºi al diferitelor structuri de producþie. Am scris în
Redemptor hominis: omul „nu poate renunþa la sine însuºi nici la locul care i
se cuvine în lumea vizibilã: nu poate deveni sclavul lucrurilor, sclavul
sistemelor economice, sclavul producþiei, sclavul produselor sale”. Dumnezeu
l-a creat ca sã fie stãpânul, ºi nu sclavul muncii.

În aceastã exigenþã a dreptãþii trebuie puse dreptul la muncã ºi celelalte
drepturi ale muncitorilor. Munca reprezintã, de fapt, unul dintre drepturile mari,
fundamentale ºi inalienabile ale omului, pentru cã îi dã viaþã, seninãtate,
semnificaþie. Prin muncã, omul devine mai în întregime om ºi colaborator al lui
Dumnezeu în desãvârºirea naturii. Se doreºte ca acest drept sã reprezinte cu
adevãrat o realitate concretã pentru fiecare cetãþean, un drept promovat ºi
tutelat de cãtre societate.

A crea locuri de muncã sau servicii nu este ceva uºor; totuºi, este necesar sã
se spunã cã aceastã preocupare reprezintã un aspect central ºi o îndatorire
fundamentalã a ordinii politice ºi economice.

Am scris în Laborem exercens cã „dreptatea întregului sistem socio-
economic ºi funcþionarea sa corectã se verificã în mod concret prin justa
salarizare”. De fapt, indiferent de felul sistemului economic în care se
desfãºoarã activitatea umanã, modul cel mai potrivit de a împlini dreptatea în
raporturile de muncã dintre muncitor ºi antreprenor este remuneraþia justã.

Într-adevãr, prin salariu, se deschide în general calea concretã de acces la
bunurile destinate uzului comun. Adecvarea salariului în funcþie de modalitãþile
sale numeroase ºi complementare, astfel încât sã se poatã spune cã muncitorul
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participã în mod real ºi echitabil la averea comunã, la crearea cãreia el
contribuie în mod solidar atât în întreprinderea privatã, cât ºi în economia
naþionalã, este un postulat ºi o exigenþã a unei economii sãnãtoase pentru o
efectivã dreptate socialã.

Având scopul de a-l face pe muncitor sã se considere coproprietar în marea
bancã a muncii, actualizarea propunerilor în câmpul catolic este un element
bazilar al verificãrii despre care vorbeam mai sus: nu doar pentru ca omul
muncii sã gãseascã o împlinire deplinã a aspiraþiei sale la remunerarea justã, ci,
de asemenea, ºi în mod deosebit, pentru a fi salvgardatã dreptatea în toate
structurile procesului economic.

Doresc sã vã atrag atenþia asupra unui alt aspect esenþial al dreptãþii sociale,
ºi anume libertatea de asociere, pentru care trebuie sã li se recunoascã
muncitorilor posibilitatea efectivã de a participa liber ºi activ la elaborarea ºi
la controlarea deciziilor care se referã la ei, la toate nivelurile. Experienþa
istoricã aratã – cum am mai spus-o ºi în alte împrejurãri – cã astfel de asociaþii
sau sindicate sunt un element indispensabil al vieþii sociale, în special în
societãþile moderne industrializate. Înfiinþate pentru a apãra drepturile
muncitorilor în faþa proprietarilor mijloacelor de producþie, sindicatele, în
special cele din sectorul industrial, s-au dezvoltat bazându-se pe aceastã luptã.
Totuºi, în atitudinile lor de opoziþie socialã, ele trebuie sã acorde mai multã
importanþã valorilor pozitive care le însufleþesc, dorinþei de bine, în contextul
binelui comun, setei de dreptate socialã, niciodatã luptei „împotriva” altora,
pentru cã prima caracteristicã a muncii este aceea de a fi „pentru”, de a-i uni pe
oameni, ºi în asta constã marea ei putere socialã. Tocmai prin unire ºi
solidaritate, sindicatele au reuºit sã tuteleze interesele muncitorilor, obþinând
un salariu just, condiþii demne de muncã, asigurãri pentru muncitor ºi familia
lui.

Fiind chemate sã slujeascã binele comun, puterile publice trebuie sã
înþeleagã cã este de datoria lor sã protejeze aceste asociaþii în interiorul statului,
prin legi înþelepte; în ce priveºte sindicatele, ele trebuie sã þinã cont mereu de
limitãrile pe care le cere uneori situaþia economicã concretã în cadrul binelui
comun al întregii naþiunii.

Dragi fraþi ºi surori! Sunt încrezãtor cã întâlnirea de astãzi va întãri în fiecare
dintre voi adeziunea sincerã la Evanghelia muncii, proclamatã de acela care,
fiind Fiul lui Dumnezeu fãcut om, a voit sã trãiascã printre oamenii muncii
manuale în atelierul lemnarului Iosif, soþul Mariei preasfinte.

Isus priveºte cu iubire munca noastrã, diferitele ei forme de manifestare,
vãzând în fiecare dintre ele o rãsfrângere a asemãnãrii omului cu Dumnezeu
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creator. Munca este voitã ºi binecuvântatã de Dumnezeu: nu mai comportã
greutatea unei condamnãri, ci nobleþea unei misiuni, aceea de a-l face pe om
protagonist, împreunã cu Dumnezeu, în construirea convieþuirii umane ºi a unei
miºcãri dinamice ce reflectã taina Atotputernicului.

La munca voastrã se uitã ºi Biserica, care cautã împreunã cu toþi oamenii de
bunã voinþã sã convalideze „rezultatele” obþinute ºi sã gãseascã rãspuns la
„neliniºtile” din sufletul vostru. Credinþa creºtinã are puterea ascunsã de a da
muncii un suflet, de a-i conferi seninãtate, pace, forþã, raþionalitate, fãcând din
ea un moment de creºtere umanã nu doar personalã, familialã, comunitarã, ci
ºi religioasã.

Iar acum daþi-mi voie sã mã adresez vouã, tuturor celor care participaþi la
aceastã întâlnire – tuturor ºi fiecãruia în parte. Procedând astfel, mã gândesc,
în acelaºi timp, la familiile voastre, la copiii voºtri, la fiii voºtri, la soþiile
voastre, la mamele voastre, la bolnavii voºtri, la toþi cei dragi vouã: ºtiu care
este locul lor în inima voastrã, ºtiu ce mare valoare reprezintã aceºtia pentru
voi. Datoritã lor, oboseala ºi munca de fiecare zi devin expresie ºi mãsurã
spontanã a iubirii voastre.

Iubiþi familiile voastre! Vã repet lucrul acesta: iubiþi-le! Fiþi pentru ele
cãlãuze pline de bucurie, luminã sigurã, atenþi purtãtori de grijã împotriva
germenilor dezagregãrii morale ºi sociale care, din pãcate, conduc în mod
inevitabil la desfacerea atâtor nuclee familiale.

Deschideþi-vã familiile la valorile sociale, la exigenþele spiritului! Viaþa
familialã trebuie sã fie experienþã de comuniune ºi de participare. Închiderea
în sine nu intrã în discuþie, pentru cã familia este chematã sã se deschidã cãtre
ambientul social pentru a deveni – miºcatã de simþul dreptãþii, al grijii faþã de
alþii ºi de datoria responsabilitãþii proprii faþã de societatea întreagã –
instrument de umanizare ºi de personalizare, slujire a aproapelui în multiplele
forme ale întrajutorãrii frãþeºti, apãrare ºi tutelare conºtientã a propriilor
drepturi ºi datorii.

Deschideþi familiile voastre cãtre Cristos ºi Biserica sa! Nu întâmplãtor
familia creºtinã a fost definitã „Biserica domesticã”, „Biserica micã”. Printre
datoriile sale importante este ºi aceea de a da mãrturie în lume despre Cristos:
„ea este pusã în slujba edificãrii împãrãþiei lui Dumnezeu în istorie, prin
participarea la viaþa ºi la misiunea Bisericii” ºi este chematã sã devinã zi de zi
mai mult o comunitate care crede ºi evanghelizeazã, depãºind tentaþia de a trãi
timid propria credinþã în interiorul pereþilor casei.
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Pãstraþi vie ºi constantã sensibilitatea voastrã faþã de respectarea dreptãþii
sociale în lumea oamenilor muncii; hrãniþi-o ºi susþineþi-o cu iubirea care este
„legãtura desãvârºirii” .52

IV. COPIII, CENTRUL ÎMPÃRÃÞIEI LUI DUMNEZEU

! Drepturile copilului

În familie, comunitate de persoane, trebuie sã fie rezervatã o atenþie specialã
copilului, dezvoltând o stimã profundã pentru demnitatea lui personalã, unitã
cu un mare respect ºi dãruire generoasã pentru drepturile sale. Cele spuse mai
sus sunt valabile pentru orice copil, dar capãtã o valoare deosebitã atunci când
copilul este mic, bolnav, suferind ori cu handicap.

Îngrijindu-se ºi nutrind o gingaºã ºi puternicã afecþiune pentru orice copil
care vine pe lume, Biserica îºi îndeplineºte o datorie fundamentalã, cãci este
chematã sã redescopere ºi sã arate în istorie pilda ºi munca lui Cristos Domnul,
care a voit sã punã copilul în centrul împãrãþiei lui Dumnezeu: „Lãsaþi copiii
sã vinã la mine... cãci a unora ca acestora aparþine împãrãþia lui Dumnezeu”.

Repet ceea ce am spus la Adunarea Generalã O.N.U. în 2 octombrie 1979: 

Vreau sã-mi exprim bucuria cã, pentru fiecare dintre noi, copiii sunt primãvara
vieþii, anticiparea istoriei viitoare a fiecãreia dintre patriile pãmântului. Nici o þarã
din lume, nici un sistem politic nu se poate gândi la viitorul naþiunilor lor fãrã
imaginea acestor noi generaþii care vor primi de la pãrinþii lor patrimoniul complex
al valorilor ºi aspiraþiilor naþiunii din care fac parte ºi pe acela al întregii umanitãþi.
Grija pentru copii, chiar înainte ca ei sã vadã lumina zilei, din prima clipã a
conceperii ºi apoi în anii copilãriei ºi ai tinereþii, este garanþia primordialã ºi
fundamentalã a relaþiei de la om la om. De aceea, ce se poate dori mai mult unei
naþiuni ºi chiar omenirii întregi, tuturor copiilor din lume, decât un viitor mai bun
în care respectul pentru drepturile omului sã devinã realitate deplinã în orizontul
anului 2 000 care se apropie?

Primirea, iubirea, stima, angajarea multiplã ºi unitarã – materialã, afectivã,
educaþionalã, spiritualã – pentru oricare copil care vine pe lume vor trebui sã
constituie întotdeauna o notã distinctivã, la care nu se poate renunþa, pentru
creºtini ºi, în special, pentru familiile creºtine. Astfel, copiii vor putea creºte
„în înþelepciune, în vârstã ºi har înainte lui Dumnezeu ºi înaintea oamenilor”,

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs adresat muncitorilor din complexul Solvay (Livorno), 1952

martie 1982.
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pe de o parte, iar pe de alta, vor contribui substanþial la edificarea comunitãþii
familiale ºi la însãºi sfinþirea pãrinþilor .53

Copil în braþele Mariei preasfinte,
Cuvântule, care te-ai fãcut trup
ºi ai venit sã locuieºti între noi,
Fiule nãscut din Femeie ca fiecare dintre noi,
astãzi Biserica te priveºte cu ochii sufletului ºi ai trupului,
cu ochii credinþei ºi ai inimii.
Acesta este „astãzi”-ul nostru uman.
„Astãzi”-ul lumii care trece.
„Astãzi”-ul istoriei,
Astãzi Biserica priveºte la tine,
Prunc în braþele Mariei.
„Astãzi” aici, pe pãmânt, ai mamã!
Oh, tu cel de necuprins, consubstanþial cu Tatãl,
care – prin lucrarea Duhului Veºnic – te-ai lãsat cuprins
de sânul matern al Fecioarei
în momentul buneivestiri.
Care te laºi, astãzi, strâns
de mâinile sale, de braþele sale
ºi sugi de la sânul matern,
ca orice prunc omenesc!
Oh, tu cel de necuprins,
asupra cãruia se apleacã veºnicul Tatã ºi spune:
„Fiul meu eºti tu – astãzi te-am nãscut”,
ºi astfel te îmbrãþiºeazã veºnic,
în misterul de nepãtruns al dumnezeirii.
Oh, tu cel de necuprins, asupra cãruia se apleacã mama pãmânteascã
ºi spune: Tu eºti Fiul meu.
Eu, sãracã, te-am adus la luminã
prin ascultarea faþã de Duhul Sfânt.
Numele tãu este Isus... Dumnezeu mântuieºte.
Cu ajutorul mamei, tu intri în lumea noastrã,
intri în istoria noastrã.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 26.53
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Aceastã mamã este fiica Sionului,
poartã în sine moºtenirea lui Israel, a poporului sãu,
împlineºte în sine dorinþele atâtor mame ale acelui popor.
În ea este lumea care îl aºteaptã pe Dumnezeul sãu.
În ea este creatura deschisã pânã în adâncime,
în faþa creatorului ei.
În ea este istoria omului din toate locurile pãmântului.
Istoria omului începe mereu iarãºi
din sânul oricãrei mame,
în mijlocul bogãþiei întregi de limbi, de culturi ºi de rase.
Istoria omului, în maternitatea acestei
mame unice,
atinge culmea misterului divin,
legat veºnic de Cuvântul
care se întrupeazã: fiul Mariei.
Biserica îºi ridicã glasul
ºi îi cheamã ºi pe oamenii de astãzi
sã-ºi îndrepte paºii spre Betleem,
pentru a-l întâlni pe acel Prunc ºi a descoperi pe faþa lui
surâsul unui Dumnezeu care vrea sã facã din fiecare nãscut din femeie
un fiul al sãu în Fiul, Cuvântul veºnic
prin mijlocirea cãruia s-a fãcut tot ceea ce existã.
Toþi fii în Fiul,
toþi fraþi în unica familie a lui Dumnezeu.
Acesta este adevãrul Crãciunului,
acesta e mesajul sãu veºnic;
Toþi fii în Fiul. Aºa sã fie!54

! Pace pentru toþi copiii lumii

Organizaþia Naþiunilor Unite a proclamat anul 1979 Anul copilului. Doresc,
prin urmare, în prezenþa reprezentanþilor reuniþi aici ai atâtor naþiuni de pe glob,
sã exprim bucuria care pentru fiecare dintre noi o reprezintã copiii, primãvara
vieþii, pregustarea istoriei viitoare a fiecãrei patrii pãmânteºti prezente. Nici o
þarã din lume, nici un sistem politic nu se poate gândi la propriul viitor altfel
decât prin chipul acestor generaþii noi ce vor prelua de la pãrinþii lor complexul

 IOAN PAUL AL II-LEA, Mesaj-rugãciune „Urbi et Orbi” de Crãciun 1987.54
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patrimoniu de valori, de datorii, de aspiraþii ale naþiunii cãreia îi aparþin,
împreunã cu cel al întregii familii omeneºti. Grija faþã de copil, chiar înainte ca
acesta sã se nascã, încã din primul moment al conceperii ºi apoi în anii
copilãriei ºi ai tinereþii, este garanþia primordialã ºi fundamentalã a relaþiei de
la om la om.

De aceea, ce se poate dori mai mult oricãrei naþiuni ºi întregii omeniri,
tuturor copiilor din lume decât acel viitor mai bun în care respectarea
drepturilor omului sã devinã o realitate deplinã în orizontul anului 2 000 care
se apropie?

Dar într-o asemenea perspectivã trebuie sã ne întrebãm dacã va continua sã
se adune pe spatele acestei noi generaþii de copii ameninþãrile exterminãrii
obiºnuite ale cãror mijloace se aflã în mâinile statelor de astãzi, ºi în special în
cele ale mari puteri de pe pãmânt. Oare vor trebui sã moºteneascã de la noi,
ca un patrimoniu indispensabil, cursa înarmãrilor? Cum putem explica aceastã
cursã nebunã? Cei din vechime obiºnuiau sã spunã: „Si vis pacem, para
bellum”. Dar epoca noastrã poate sã mai creadã cã spirala ameþitoare a
înarmãrilor slujeºte pãcii în lume? Invocând ameninþarea unui potenþial
duºman, nu se plãnuieºte oare pãstrarea în avantajul propriu a unui mijloc de
ameninþare din propriul arsenal de distrugere? ªi în cazul acesta, dimensiunea
umanã a pãcii tinde sã slãbeascã, favorizând probabile ºi mereu noi
imperialisme.

Aºadar, trebuie sã le dorim aici, în mod solemn, copiilor noºtri, copiilor din
toate naþiunile pãmântului, sã nu ajungã niciodatã în acest punct. De aceea, nu
încetez sã mã rog zilnic la Dumnezeu ca sã ne fereascã, prin milostivirea sa, de
o asemenea teribilã zi .55

! Prima ºcoalã este familia

Voi, dragi pãrinþi, care aþi dat naºtere în mod natural fiilor voºtri, fiþi mereu
conºtienþi, împreunã cu naºii ºi naºele, de aceastã naºtere spiritualã ºi
supranaturalã a creaturilor voastre. Naºterea naturalã are un caracter temporal:
naºterea la viaþa harului se va desfãºura de-a lungul întregii existenþe umane ºi
se va împlini doar în viaþa veºnicã.

Dragi pãrinþi, dragi naºi ºi naºe, amintiþi-vã mereu de responsabilitatea
voastrã: „sã aduceþi” aceste creaturi la viaþa fiilor lui Dumnezeu. Trebuie sã o

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs în cadrul Adunãrii generale a Naþiunilor Unite, 2 octombrie55
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faceþi, puteþi sã o faceþi în calitate de membri ai comunitãþii ecleziale.
Maternitatea Bisericii trebuie sã treacã prin voi. Cu siguranþã, aceastã
maternitate se va exprima, la un moment dat, ºi prin prezenþa preotului, a
cãlugãrului sau a cãlugãriþei. Dar nu uitaþi niciodatã rolul de neînlocuit pe care
îl îndeplineºte un ambient familiar sãnãtos, acela de a fi „Biserica domesticã”,
ce pe bunã dreptate ºi în mod repetat este numit ca atare. Familia este prima
ºcoalã pentru formarea moralã ºi religioasã ºi pentru transmiterea valorilor mai
îndrãgite .56

! Educarea fiilor în iubire

Iluminat de învãþãtura oportunã a pãrinþilor, ambientul familial constituie
cea mai bunã pregãtire a fiilor pentru viaþã ºi, deci, pentru cãsãtorie.

Pe mãsurã ce cresc, fiii intrã într-o perioadã deosebit de importantã, delicatã
ºi dificilã a educaþiei lor. Realizarea necesarã a propriei identitãþi îi face pe
adolescenþi sã se afirme cu putere ºi, nu de puþine ori, manifestã tendinþa de a
asuma o atitudine contestatã faþã de autoritatea pãrinþilor, îndepãrtându-se
cumva de ambientul familial, care pânã nu demult era aproape unicul lor
ambient vital. Tocmai la aceastã vârstã se produce descoperirea fascinantã a
celuilalt sex ºi se accentueazã influenþa elementelor extrafamiliale în viaþa
adolescentului, în special a mijloacelor de comunicare socialã, a grupurilor de
prieteni, a ºcolii. Ca urmare a acestor cauze, acþiunea educaþionalã a pãrinþilor
devine mai grea, dar nu mai puþin importantã, ºi se bazeazã de acum înainte în
mod deosebit pe puterea de atracþie a exemplului ºi pe influenþa discretã a unei
atitudini prudente, care trebuie sã cultive o legãturã adâncã cu tânãrul, adecvatã
în formã ºi în stil vârstei lui ºi caracteristicilor personale.

În perioada adolescenþei, dezvoltarea tinerilor este influenþatã de alte
elemente din afara familiei, care intervin cu o intensitate specialã, cum s-a mai
spus deja. Mã refer în mod deosebit la ºcoalã ºi la mijloacele de comunicare
socialã.

Este necesar sã favorizãm ºi sã realizãm o coordonare ºi o cooperare mult
mai strânse între pãrinþi ºi educatori în colegii ºi în ºcoli. Pãrinþii nu pot lãsa în
seama ºcolii toate rolurile lor educative, care, la rândul ei, nu poate sã-i lase la
o parte pe cei care i-au încredinþat pe proprii fii pentru o educaþie completã.
ªcoala ºi pãrinþii trebuie sã se ajute reciproc în îndeplinirea datoriei privitoare
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la educaþia copilului ºi a adolescentului, ºi în ceea ce se referã la educaþia în
vederea iubirii ºi a cãsãtoriei. Dar nu putem uita faptul cã mulþi bãieþi ºi fete
frecventeazã ºcoli necatolice, în care deseori nu primesc o adecvatã orientare
în legãturã cu aceste lucruri sau primesc o învãþãturã ºi trãiesc într-un ambient
care nu-i ajutã sã-ºi formeze o concepþie creºtinã despre iubire, despre viaþa
sexualã ºi despre cãsãtorie.

În cazul acesta, datoria pãrinþilor devine ºi mai gravã, atât în raport cu
ºcoala, cât ºi, dar mai ales, în raport cu ambientul familiei proprii în care
trebuie sã ducã la bun sfârºit acþiunea educativã ºi sã dea o mãrturie capabilã
sã contracareze ºi sã depãºeascã influenþele negative pe care fii lor le primesc
în ºcoalã sau în mediul de viaþã .57

! Cinstirea pãrinþilor ºi cinstirea copiilor

Pãrinþii sunt primii ºi principalii educatori ai copiilor lor ºi ei au ºi o
competenþã fundamentalã în acest domeniu: sunt educatori pentru cã sunt
pãrinþi. Ei îºi împart misiunea educativã cu alte persoane ºi instituþii, ca
Biserica ºi statul; totuºi, aceasta trebuie sã se facã întotdeauna urmând o justã
aplicare a principiului subsidiaritãþii. În virtutea acestui principiu, e legitim, ºi
este chiar o datorie, sã se aducã un ajutor pãrinþilor, respectându-se însã acea
limitã intrinsecã ºi de netrecut trasatã de superioritatea dreptului lor ºi de
posibilitãþile lor concrete. Principiul subsidiaritãþii vine, deci, în ajutor iubirii
pãrinþilor, concurând la binele nucleului familial. Într-adevãr, pãrinþii nu sunt
în mãsurã sã rãspundã singuri tuturor exigenþelor procesului educativ în
ansamblul sãu, îndeosebi în ceea ce priveºte instruirea ºi vastul sector al
socializãrii. Subsidiaritatea completeazã astfel iubirea paternã ºi maternã ºi îi
confirmã caracterul fundamental, prin faptul cã toate celelalte persoane care iau
parte la procesul educativ nu pot sã acþioneze decât în numele pãrinþilor, cu
consimþãmântul lor ºi chiar, într-o oarecare mãsurã, pentru cã au fost
însãrcinaþi de ei.

Drumul educaþiei duce pânã la faza autoeducaþiei la care se ajunge atunci
când, datoritã unui nivel mulþumitor de maturitate psihicã ºi fizicã, omul începe
sã „se educe pe sine”. De-a lungul timpului, autoeducaþia depãºeºte obiectivele
atinse anterior în procesul educativ, în care continuã totuºi sã se înrãdãcineze.
Adolescentul întâlneºte noi persoane ºi medii noi, în special învãþãtorii ºi
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colegii de clasã, care exercitã asupra vieþii sale o influenþã ce se poate arãta
educativã sau antieducativã. În aceastã etapã, el se desprinde într-o oarecare
mãsurã de educaþia primitã în familie ºi ia uneori o atitudine criticã faþã de
pãrinþii sãi. Cu toate acestea, procesul autoeducãrii nu poate sã nu sufere
influenþa educativã exercitatã de familie ºi de ºcoalã asupra copilului ºi a
adolescentului. Chiar transformându-se ºi luându-ºi propria orientare, tânãrul
continuã sã rãmânã intim legat de rãdãcinile sale existenþiale.

În acest context, dimensiunea celei de-a patra porunci, „cinsteºte pe tatãl ºi
pe mama ta”, se profileazã într-un mod nou ºi rãmâne organic legatã de
ansamblul procesului educaþiei. Paternitatea ºi maternitatea, aceste elemente
primare ºi fundamentale ale darului umanitãþii, deschid în faþa pãrinþilor ºi
copiilor perspective noi ºi mai profunde. Naºterea dupã trup înseamnã
începerea unei alte „generãri”, treptate ºi complexe, prin tot procesul educativ.
Porunca Decalogului prescrie copilului sã cinsteascã pe tatãl sãu ºi pe mama
sa. Dar, cum a fost spus mai sus, aceeaºi poruncã impune pãrinþilor o datorie
întrucâtva „simetricã”. ªi ei trebuie sã-ºi „cinsteascã” copiii, mici sau mari, ºi
aceastã atitudine este indispensabilã de-a lungul întregului drum educativ,
inclusiv al perioadei ºcolare. „Principiul de a cinsti”, adicã recunoaºterea ºi
respectarea omului ca om, este condiþia fundamentalã a oricãrui proces
educativ autentic .58

! ªcoala exemplului

Biserica priveºte la voi, oameni maturi, în trãirea voastrã umanã ºi creºtinã
ºi vã încredinþeazã bogãþiile mesajului ei. Din felul vostru de a fi se inspirã
tinerii, ºi în special fiii voºtri, care aºteaptã de la voi, ca de la „adevãraþi
educatori ºi cateheþi ai noilor generaþii”, exemplul atrãgãtor al vieþii voastre
creºtine, deoarece e trãit ºi întrupat zilnic.

Dragi pãrinþi, nu vã sustrageþi acestei misiuni atât de sublime ºi, în acelaºi
timp, atât de delicate. Familiile voastre sã devinã în fiecare zi mai mult familii
de iubire, de iubire adevãratã, de iubire faþã de Dumnezeu.

Drumul acestei iubiri, orizonturile ei, conþinuturile ei, vi le aratã Biblia, vi
le învaþã Biserica prin glasul pãstorilor voºtri: ascultaþi-i!

Dacã mã uit la voi, tinerilor, care vã îmbogãþiþi mintea ºi inima voastrã în
familie, în ºcoalã, în societate, nu pot sã nu vãd în voi speranþa omenirii. Vouã

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 16.58
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vã sunt destinate atenþiile ºi râvna pãrinþilor ºi educatorilor voºtri. Vouã vã
înmâneazã, zi de zi, moºtenirea cea mai importantã ºi preþioasã: viitorul .59

IV. BÃTRÂNII ÎN FAMILIE

! O pastoralã adecvatã

Existã unele culturi care manifestã un respect deosebit ºi o mare iubire faþã
de bãtrâni: fãrã a fi eliminaþi din familie sau suportaþi ca pe o greutate inutilã
în familie, bãtrânii rãmân înglobaþi în viaþa familialã, continuând sã aibã o parte
activã ºi responsabilã ºi respectând autonomia tinerei familii. Mai ales,
prezenþa lor în familie este aceea de a fi martorul trecutului ºi acela care inspirã
tinerilor înþelepciune pentru viitor.

Alte culturi, dimpotrivã, mai ales în urma dezordinilor provocate de
dezvoltarea industrialã ºi urbanisticã, au dus ºi îi duc încã pe bãtrâni la forme
inacceptabile de excludere, care sunt, în acelaºi timp, izvor de mari suferinþe
pentru bãtrâni ºi sãrãcire spiritualã pentru atâtea familii.

Este necesar ca acþiunea pastoralã a Bisericii sã îi stimuleze pe toþi pentru
a descoperi ºi valorifica rolul bãtrânilor în comunitatea civilã ºi eclezialã ºi, în
special, în familie. În realitate, 

viaþa bãtrânilor ne ajutã sã facem luminã pe scara valorilor umane, sã vedem
continuitatea generaþiilor ºi demonstreazã interdependenþa poporului lui
Dumnezeu. Pe lângã acestea, bãtrânii au carisma de a depãºi barierele dintre
generaþii, înainte ca acestea sã vinã la luminã. Câþi copii au gãsit înþelegere ºi
iubire în ochii, în vorbele ºi în dezmierdãrile bãtrânilor!... ªi câþi bãtrâni subscriu
cu plãcere cuvintele inspirate ale Bibliei: „cununa bãtrânilor sunt nepoþii lor! (Pr
17, 6) .60

! Contribuþia bãtrânilor

Nu vã lãsaþi surprinºi de tentaþia singurãtãþii interioare. Chiar dacã
problemele pe care urmeazã sã le rezolvaþi sunt complexe, puterile vã lasã încet
încet, iar organizaþiile sociale nu sunt bine puse la punct, legislaþia oficialã
întârzie, societatea egoistã se dovedeºte neînþelegãtoare, voi nu sunteþi ºi nici
nu trebuie sã vã simþiþi la marginea vieþii Bisericii, elemente pasive ale unei
lumi într-un exces de miºcare, ci subiecte active ale unei perioade rodnice

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs cãtre pelerinii din Umbria, 22 mai 1983.59
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uman ºi spiritual din existenþa umanã. Mai aveþi o misiune de îndeplinit, o
contribuþie de oferit.

În conformitate cu planul divin, fiecare fiinþã umanã în parte este o viaþã în
creºtere, din prima clipã a existenþei pânã la ultima respiraþie. Programul
dezvoltãrii continue se proiecteazã în sus pânã la imitarea exaltantã a
perfecþiunii lui Dumnezeu.

Nimeni nu are dreptul sã spunã „ajunge”. Nu trebuie sã vã opriþi, nici nu
trebuie sã vã consideraþi fiinþe la apus. În faþa ochilor lui Dumnezeu, aceastã
perioadã a existenþei voastre are o semnificaþie de har, pentru cã viaþa umanã,
în orice stadiu al ei, este cea mai mare dintre valori, bineînþeles dupã viaþa lui
Dumnezeu. Dacã societatea tehnologicã nu o apreciazã sau chiar o
dispreþuieºte, cum se întâmplã deseori, lucrul acesta este cauzat de faptul cã ea
a intrat într-o fazã de crizã profundã, tocmai din momentul în care a crezut cã
e autorizatã sã respingã darul copiilor ºi al bãtrânilor. Aceastã societate creeazã
progresiva ei îmbãtrânire, ºi din cauza scãderii naºterilor, închizându-se într-un
cerc fãrã viitor. Ei bine, în aceastã mentalitate a consumismului superfluu ºi a
materialismului sistematic, voi puteþi ºi trebuie sã deveniþi factori de renaºtere,
determinând necesara inversiune de tendinþã, în familie ºi în societate.

Problema bãtrânilor este una dintre marile probleme ale societãþii, întrucât
este aºa ceva. Nu e vorba doar de asistenþã, de binefacere ºi de slujire. Trebuie
favorizatã actualizarea unei învechiri active. Problema primordialã este
valorificarea persoanelor. Trebuie fãcut în aºa fel încât bogãþia umanã ºi
spiritualã, rezervele de experienþã ºi de înþelepciune acumulate în cursul unei
vieþi întregi sã nu se risipeascã, ci sã fie îndreptate spre binele generaþiilor mai
tinere.

Pentru a atinge scopul, este necesar, înainte de toate, ca bãtrânul sã devinã
conºtient de posibilitãþile pe care le are la dispoziþie, pentru ca ºi la o vârstã mai
înaintatã sufletul lui sã se îmbunãtãþeascã în continuare. În legãturã cu acest
punct, dragi fraþi ºi surori, vreau sã vã îndemn din tot sufletul sã recurgeþi cât
mai des ºi intens la douã mijloace uºoare de schimbare ºi de elevare, pe care
Domnul, în bunãtatea sa, a binevoit sã ni le punã la îndemânã: rugãciunea ºi
jertfa. Datoritã condiþiei speciale de vârstã în care vã gãsiþi, vouã nu vã lipsesc
nici ocaziile de suferinþã, nici timpul de rugãciune .61
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! Iubire ºi recunoºtinþã faþã de bãtrâni

În perioada Crãciunului, gândurile ºi inimile noastre sunt îndreptate în chip
special cãtre copii. ªi este bine aºa, pentru cã la Betleem s-a nãscut pentru noi
Pruncul Isus.

Însã astãzi aº vrea ca gândurile noastre, inimile noastre ºi, mai ales,
rugãciunile noastre îndreptate spre cei mici ºi spre cei tineri sã fie purtate cãtre
cei mai în vârstã. Mã gândesc nu atât la cei de vârstã medie (în plinãtatea
puterilor fizice), ci mai degrabã la cei de vârstã înaintatã: bunici, bunice,
persoane îmbãtrânite.

Aceste persoane sunt câteodatã pãrãsite. Suferã din cauza îmbãtrânirii lor.
Suferã ºi din cauza unor boli uºoare, pe care vârsta înaintatã le aduce cu sine.
Dar suferinþa lor cea mai mare este atunci când nu mai gãsesc înþelegere ºi
recunoºtinþa cuvenitã din partea acelora de la care au dreptul sã o aºtepte.

Astãzi, în duminica de dupã Crãciun, consacratã cinstirii familiei din
Nazaret, sã ne amintim ºi sã meditãm porunca a patra a lui Dumnezeu:
„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta”. Aceastã poruncã are o importanþã
fundamentalã pentru dezvoltarea raporturilor dintre generaþii nu doar în
familie, ci ºi în întreaga societate. Sã-l rugãm pe Dumnezeu ca aceste raporturi
sã se dezvolte în spiritul celei de a patra porunci!

Tocmai la cei mai bãtrâni trebuie sã privim cu respect („cinsteºte!”);
familiile le datoreazã lor existenþa, educaþia, întreþinerea, care deseori au fost
plãtite cu o muncã asprã ºi cu multã suferinþã.

Nu pot fi trataþi ca ºi cum de acum încolo ar fi inutili. Chiar dacã uneori le
lipsesc puterile pentru a împlini acþiunile cele mai simple, au, în schimb,
experienþa vieþii ºi înþelepciunea, care de multe ori lipsesc de la cei tineri. Sã
meditãm cuvintele sfintei Scripturi: „Cât de bine se potriveºte judecata cu pãrul
alb, sfaturile cu cei bãtrâni! Cât de bine se potriveºte înþelepciunea cu cei
vârstnici, discernãmântul ºi sfatul cu persoanele deosebite! Coroana celor în
vârstã este o experienþã bogatã, mândria lor e frica de Domnul”.

De aceea, astãzi, gândurile ºi rugãciunea papei se îndreaptã spre voi,
bãtrânilor. Sper cã toþi cei prezenþi au plãcerea sã intre în deplinã sintonie cu
papa; sper cã intrã astfel într-un chip deosebit cei mai tineri. Nepoþii îi iubesc
pe bunicii ºi bunicile lor ºi, mai bine decât alþii, stau împreunã cu ei.

În felul acesta, încheiem anul acesta în spiritul apropierii dintre generaþii, în
spiritul înþelegeri reciproce ºi al iubirii reciproce .62
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! Rolul de neînlocuit al bãtrânilor

Biserica vrea sã-ºi facã auzit glasul în sprijinul persoanelor în vârstã, atât de
merituoase, dar, uneori, ºi atât de nerespectate. De aceea, vã repet astãzi ceea
ce am spus în noiembrie 1980, în catedrala din München: „Papa se închinã cu
respect în faþa bãtrânilor ºi-i invitã pe toþi sã facã acelaºi lucru împreunã cu el.
Bãtrâneþea este o încoronare a etapelor vieþii. Ea aduce recolta a ceea ce s-a
învãþat ºi trãit, recolta a ceea ce s-a înfãptuit ºi atins, recolta a ceea ce s-a suferit
ºi suportat. Ca în finalul unei mari simfonii, revin temele dominante ale vieþii
într-o puternicã sintezã sonorã. Iar aceastã rezonanþã conclusivã conferã
înþelepciune... bunãtate, rãbdare, înþelegere, iubire”.

În consecinþã, bãtrânii sunt mai preþioºi ca niciodatã ºi, aº spune,
indispensabili familiei ºi societãþii. Ce mare ajutor oferã ei pãrinþilor tineri ºi
celor mici cu ºtiinþa ºi experienþa lor! Sfatul ºi acþiunea lor sunt un avantaj
pentru atâtea grupuri, din care ºi ei fac parte, pentru atâtea iniþiative în mediul
de viaþã eclezial ºi civil. Toþi le suntem recunoscãtori!

Dar ºi ei au nevoie, la rândul lor, sã fie susþinuþi ºi încurajaþi în dificultãþile
în care s-ar putea afla din cauza sãnãtãþii ºi a singurãtãþii. Transmit
sentimentele mele de preþuire vie tuturor acelor persoane care îºi gãsesc timp
ºi ºtiu cum sã se apropie ºi sã-i ajute pe bãtrânii mai nevoiaºi, pãrãsiþi sau uitaþi
în ospicii, uneori lipsiþi de cãldura umanã.

În mod deosebit, adresez un gând de recunoºtinþã ºi de încurajare tinerilor
care se consacrã asistenþei spirituale ºi sociale a bãtrânilor. Este vorba de
iniþiative luate de persoane singulare sau de miºcãri ºi asociaþii organizate, ce
se inspirã din credinþa creºtinã, care aratã cã sub faþa celui nevoiaº se ascunde
faþa lui Isus .63

! Bãtrânii vor sã fie „acasã”

Comunitatea creºtinã poate primi foarte mult de la prezenþa seninã a aceluia
care este înaintat în vârstã. Mã gândesc mai ales la evanghelizare: eficacitatea
sa nu depinde în principal de eficienþa operativã. În câte familii nu primesc
nepoþii de la bunici primele noþiuni simple ale credinþei! Dar sunt ºi multe alte
domenii la care se poate extinde aportul benefic al persoanelor în vârstã. Duhul
suflã cum ºi unde vrea, slujindu-se deseori de niºte cãi umane, care în ochii
lumii apar de micã importanþã. Câte persoane nu gãsesc înþelegere ºi întãrire
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la persoanele în vârstã, singure sau bolnave, dar capabile sã reverse curajul prin
sfatul lor iubitor, prin rugãciunea lor tãcutã, mãrturia suferinþei primite cu
lãsarea rãbdãtoare în voia lui Dumnezeu! Tocmai în timp ce le scad energiile
ºi li se reduc puterile, aceºti fraþi ºi surori noastre devin mai preþioºi în planul
misterios al providenþei.

De aceea, chiar ºi sub acest aspect, pe lângã o evidentã exigenþã psihologicã
a bãtrânului însuºi, locul cel mai natural pentru a trãi condiþia de bãtrâneþe
rãmâne cel al mediului în care el este „acasã”, printre rude, cunoscuþi ºi
prieteni, ºi unde mai poate aduce încã unele servicii. Pe mãsurã ce, prin
prelungirea mediei de viaþã, pãtura persoanelor în vârstã creºte, va fi tot mai
urgentã promovarea acestei culturi a unei bãtrâneþi acceptate ºi valorificate, ºi
nicidecum marginalizate. Idealã este ºi va fi rãmânerea persoanei în vârstã în
sânul familiei, garantându-i-se ajutoarele sociale eficiente în raport cu
necesitãþile crescânde pe care vârsta sau boala le comportã. Existã totuºi situaþii
în care împrejurãrile sfãtuiesc sau impun intrarea lor în „case pentru bãtrâni”,
pentru ca bãtrânul sã se poatã bucura de compania altor persoane ºi sã
beneficieze de o asistenþã specializatã. De aceea, aceste instituþii sunt lãudabile,
iar experienþa ne aratã cã pot aduce o slujire preþioasã, în mãsura în care se
inspirã din principii nu numai de eficienþã organizatoricã, ci dintr-o grijã
iubitoare. În acest sens, totul devine mai uºor, dacã raportul stabilit din partea
rudelor cu fiecare bãtrân ajuns aici este într-o aºa manierã încât sã-i ajute sã se
simtã persoane iubite ºi, de asemenea, utile pentru societate .64

! Bãtrânii slujesc evanghelia vieþii

Un rol deosebit trebuie recunoscut bãtrânilor. În timp ce în anumite culturi
persoana mai înaintatã în vârstã rãmâne inseratã în familie având un rol activ
important, în alte culturi, în schimb, omul bãtrân e simþit ca o povarã inutilã ºi
e pãrãsit: într-un astfel de context, poate apãrea mai uºor ispita de a recurge la
eutanasie.

Marginalizarea sau, de-a dreptul, respingerea bãtrânilor sunt intolerabile.
Prezenþa lor în familie, sau cel puþin apropierea familiei de ei atunci când din
cauza spaþiului restrâns de locuit sau din alte motive aceastã prezenþã nu e
posibilã, au o importanþã fundamentalã în crearea unui climat de schimb
reciproc ºi de comunicare ce-i îmbogãþeºte pe toþi între diferitele vârste ale
vieþii. Este, deci, important sã se pãstreze sau sã se restabileascã acolo unde s-a
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pierdut, un fel de „pact” între generaþii, aºa încât pãrinþii bãtrâni, ajunºi la
capãtul drumului lor, sã poatã afla în copii acceptarea ºi solidaritatea pe care
au avut-o ei înºiºi faþã de aceºtia când se aflau în pragul vieþii: o cere ascultarea
faþã de porunca dumnezeiascã de a-þi cinsti tatãl ºi mama. Dar nu doar atât.
Bãtrânul nu trebuie considerat doar ca obiect de atenþie, apropiere ºi slujire. ªi
el are o contribuþie preþioasã de adus la evanghelia vieþii. Datoritã bogatului
patrimoniu de experienþã acumulat de-a lungul anilor, el poate ºi trebuie sã fie
dãruitor de înþelepciune, mãrturie de speranþã ºi iubire .65

PARTEA A PATRA

SLUJIREA VIEÞII

I. O IUBIRE CARE UNEªTE ªI DÃ VIAÞA

! Colaboratorii iubirii lui Dumnezeu creator

Creând pe bãrbat ºi pe femeie dupã chipul ºi asemãnarea sa, Dumnezeu a
încununat astfel opera sa creatoare: el îi cheamã sã fie pãrtaºi în chip special la
iubirea ºi puterea de Creator ºi Tatã, prin intermediul cooperãrii libere ºi
responsabile a bãrbatului ºi femeii la transmiterea darului vieþii umane:
„Dumnezeu i-a binecuvântat ºi le-a zis: creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi
pãmântul, supunându-l”.

În felul acesta, rolul fundamental al familiei este slujirea vieþii, de a realiza
în cursul istoriei binecuvântarea de la început a Creatorului, transmiþând prin
naºtere de la om la om chipul lui Dumnezeu.

Fecunditatea este rodul ºi semnul iubirii conjugale, mãrturia vie a deplinei
dãruiri reciproce a soþilor: „Adevãratul cult al iubirii conjugale ºi întreaga
structurã familialã care naºte de aici, fãrã a trece cu vederea alte scopuri ale
cãsãtoriei, tind sã-i determine pe soþi sã fie dispuºi cu tãrie de suflet, sã
coopereze cu iubirea Creatorului ºi Mântuitorului, care prin ei înmulþeºte
mereu ºi îmbogãþeºte familia sa”.

Fecunditatea iubirii conjugale nu se restrânge, deci, numai la procrearea
copiilor – chiar dacã aceasta este înþeleasã în dimensiunea sa specific umanã
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– ci se lãrgeºte ºi se îmbogãþeºte cu toate acele roade ale vieþii morale,
spirituale ºi supranaturale pe care tatãl ºi mama sunt chemaþi sã le dea copiilor
ºi, prin copii, Bisericii ºi lumii .66

! Doctrina ºi norma Bisericii: vechi ºi mereu noi

Tocmai pentru faptul cã iubirea soþilor este o participare specialã la misterul
vieþii ºi al iubirii lui Dumnezeu însuºi, Biserica ºtie cã a primit misiunea
specialã de a pãstra ºi apãra demnitatea înaltã a cãsãtoriei ºi responsabilitatea
extrem de mare a transmiterii vieþii umane.

Astfel, continuând tradiþia vie a comunitãþii ecleziale în cursul istoriei,
recentul Conciliu Vatican al II-lea ºi magisteriul predecesorului meu papa Paul
al VI-lea, exprimat în enciclica sa Humanae vitae, au transmis timpurilor
noastre o veste cu adevãrat profeticã, care reafirmã ºi propune cu claritate
doctrina mereu veche ºi mereu nouã a Bisericii despre cãsãtorie ºi despre
transmiterea vieþii umane.

De aceea, în ultima lor adunare, pãrinþii sinodali au declarat textual: „Acest
sfânt sinod, reunit în credinþã cu urmaºul lui Petru, þine cu tãrie cele ce s-au
propus în Conciliul al II-lea din Vatican ºi în enciclica Humanae vitae, în
special cã iubirea conjugalã trebuie sã fie pe deplin umanã, exclusivã ºi
deschisã la noua viaþã” .67

! Biserica este de partea vieþii

Doctrina Bisericii se aflã astãzi într-o situaþie socialã ºi culturalã, care o face
mai greu de înþeles, pe de o parte, iar pe de alta, mai urgentã ºi de neînlocuit
pentru promovarea binelui adevãrat al bãrbatului ºi al femeii.

Într-adevãr, progresul ºtiinþific ºi tehnic pe care omul contemporan îl
realizeazã mereu pentru dominarea naturii nu mãreºte numai speranþa de a crea
o omenire nouã ºi mai bunã, ci provoacã ºi o îngrijorare, tot mai mare, pentru
viitor. Unii se întreabã dacã e bine sã trãieºti ori era mai bine de a nu se fi
nãscut; se îndoiesc dacã este permis sã îi aducã pe alþii la viaþã, din moment ce
aceºtia poate vor blestema propria lor viaþã într-o lume crudã, ale cãrei cruzimi
încã nu pot fi prevãzute. Alþii se gândesc cã sunt singurii beneficiari ai
avantajelor tehnicii ºi îi exclud pe alþii cu mijloace anticoncepþionale sau cu
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alte metode chiar mai rele. Alþii, încãtuºaþi cum sunt de mentalitatea de consum
ºi cu unica preocupare de continuã creºtere a bunurilor materiale, sfârºesc prin
a nu mai înþelege nimic ºi, de aceea, refuzã bogãþia spiritualã a unei noi vieþi
umane. Motivul ultim al acestei mentalitãþi este absenþa lui Dumnezeu din
inima oamenilor, a lui Dumnezeu a cãrui iubire singurã este mai mare decât
toate îngrijorãrile lumii ºi le poate învinge pe toate.

S-a nãscut astfel o mentalitate împotriva vieþii (anti-life mentality),
mentalitate care cuprinde multe probleme actuale: sã ne gândim, de exemplu,
la o anumitã panicã derivatã din studiile de ecologie despre viitorul demografic
al omenirii, care exagereazã pericolul creºterii omenirii în detrimentul calitãþii
vieþii.

Dar Biserica crede cu tãrie cã viaþa umanã, chiar slabã ºi suferindã, este
mereu un dar minunat al Dumnezeului bunãtãþii. Împotriva pesimismului ºi
egoismului care umbresc lumea, Biserica este de partea vieþii, ºtiind sã
descopere în fiecare viaþã umanã splendoarea acelui „da” ºi „amin” care este
Cristos însuºi. Împotriva lui „nu” care invadeazã ºi rãneºte lumea, Biserica îi
opune un „da” puternic, apãrând în felul acesta omenirea ºi omul de toþi aceia
care uneltesc ºi rãnesc viaþa.

Biserica este chematã sã arate din nou tuturor, cu cea mai clarã ºi puternicã
convingere, voinþa ei de a promova cu orice mijloace viaþa umanã ºi de a o
apãra împotriva oricãrei uneltiri la fiinþa ei, în orice stadiu de dezvoltare s-ar
afla.

Pentru aceasta, Biserica condamnã, ca fiind o gravã ofensã adusã demnitãþii
umane ºi dreptãþii, toate acele activitãþi ale guvernelor sau ale altor autoritãþi
publice ce încearcã sã limiteze în orice mod libertatea soþilor în a se hotãrî cu
privire la existenþa copiilor. Ca urmare, orice violenþã exercitatã de aceste
autoritãþi în favoarea anticoncepþiei ºi chiar a sterilizãrii ºi a avortului procurat
trebuie condamnatã ºi respinsã cu toatã forþa. În acelaºi mod, trebuie detestate,
pentru cã sunt nedrepte, manevrele internaþionale care contribuie cu ajutoare
economice pentru promovarea popoarelor, dar care sunt condiþionate de
programarea anticoncepþionalelor, sterilizãrii ºi provocãrii avortului .68

! Concepþia integralã despre om ºi vocaþia lui

În contextul unei culturi care deformeazã grav sau chiar a pierdut adevãrata
semnificaþie a sexualitãþii umane, pentru cã o smulge din raportul ei esenþial cu
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persoana umanã, Biserica simte acum mai urgentã ºi de neînlocuit misiunea sa
de a prezenta sexualitatea ca valoare ºi obligaþie a întregii persoane create,
bãrbat ºi femeie, dupã chipul lui Dumnezeu.

În aceastã perspectivã, Conciliul al II-lea din Vatican a afirmat clar cã, 

atunci când este vorba de a uni iubirea conjugalã cu transmiterea responsabilã a
vieþii, caracterul moral al comportamentului nu depinde numai de sincera intenþie
ºi de valorificarea motivelor, dar este determinat ºi de criterii obiective care îºi au
baza în natura însãºi a persoanei umane ºi a faptelor sale ºi sunt destinate la
menþinerea în climat de adevãratã iubire a întregului sens al dãruirii reciproce ºi
al procreãrii umane; iar toate acestea nu vor fi posibile dacã nu va fi cultivatã cu
suflet sincer virtutea castitãþii conjugale.

Plecând de la „viziunea integralã asupra omului ºi a vocaþiei lui nu numai
naturale ºi pãmânteºti, ci ºi supranaturale ºi veºnice”, papa Paul al VI-lea a
afirmat cã doctrina Bisericii „e bazatã pe legãtura de nedespãrþit dintre cele
douã semnificaþii (unitate ºi procreaþie) ale actului conjugal, legãturã pe care
a voit-o Dumnezeu ºi pe care omul nu o poate despãrþi din proprie iniþiativã”.
ªi a încheiat confirmând cã trebuie exclusã, fiind intrinsec lipsitã de onestitate,
„orice acþiune care, fie ca pregãtire la actul conjugal, în împlinirea lui, sau în
dezvoltarea urmãrilor lui naturale, are ca scop sau mijloc de a face imposibilã
procrearea”.

Când soþii, recurgând la anticoncepþionale, despart aceste douã semnificaþii
pe care Dumnezeu creatorul le-a înscris în fiinþa bãrbatului ºi a femeii ºi în
dinamica comuniunii lor sexuale, devin „arbitrii” planului divin, „manipulând”
ºi înjosind sexualitatea umanã, cu aceasta înjosindu-se pe ei înºiºi ºi alterând
valoarea dãruirii totale. Astfel, limbajului genuin care exprimã dãruirea totalã
reciprocã a soþilor, anticoncepþia îi impune un limbaj obiectiv contradictoriu,
acela de nedãruire totalã unul altuia. De aici derivã nu numai refuzul pozitiv
pentru o nouã viaþã, ci chiar falsificarea interioarã a adevãratei iubiri conjugale,
care e chematã a se dãrui în totalitatea personalã.

În schimb, atunci când soþii recurg la perioadele de infecunditate, respectând
legãtura de nedespãrþit a semnificaþiei unitare ºi procreative a sexualitãþii
umane, se comportã ca „miniºtri” ai planului lui Dumnezeu ºi „folosesc”
sexualitatea conform dinamismului genuin al dãruirii „totale”, fãrã manevre ºi
alterãri .69
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! Politica demograficã sã respecte omul

Sfântul Scaun a urmãrit discuþiile pe tema populaþiei în cursul acestor ani ºi
a studiat ce implicaþii au factorii demografici asupra întregii familii umane. Se
înþelege uºor cã situaþia populaþiei în lume este foarte complexã ºi diferã de la
regiune la regiune. În spatele fenomenelor demografice se ascund multe
probleme care au de a face cu îmbunãtãþirea situaþiilor de viaþã ºi, deci, cu
posibilitatea datã persoanelor de a trãi în mod demn, în dreptate ºi în pace,
pentru a putea sã exercite dreptul sacru de a-ºi forma o familie, de a aduce în
lume copii ºi de a-i creºte ºi pentru a împlini astfel destinul lor veºnic, adicã
unirea cu Domnul iubitor care i-a creat. De aceea, Biserica catolicã se
intereseazã în mod pozitiv de unele probleme cum ar fi îmbunãtãþirea
sistemelor de învãþãmânt ºi de sãnãtate, recunoaºterea rolului persoanelor
bãtrâne, încercarea de a lãrgi posibilitãþile indivizilor pentru a fi ei înºiºi
protagoniºti activi în procesul de dezvoltare ºi de construire a unui nou sistem
economic global, bazat pe dreptate ºi echitate.

Biserica recunoaºte rolul pe care îl au guvernele ºi comunitatea
internaþionalã de a studia ºi de a trata cu simþ de rãspundere problema
populaþiei în contextul ºi în perspectiva binelui comun a fiecãrei naþiuni ºi a
întregii omeniri. Dar politicile demografice nu trebuie sã considere persoanele
ca niºte simple cifre, sau în termeni economici, sau în lumina vreunei alte
prejudecãþi. Ele trebuie sã respecte ºi sã promoveze demnitatea ºi drepturile
fundamentale ale persoanei umane ºi ale familiei.

Demnitatea persoanei umane – a tuturor ºi a fiecãruia – ºi caracteristica sa
unicã de om ºi de femeie, capacitatea sa de a contribui la bunãstarea societãþii
au o importanþã primordialã pentru Bisericã, atunci când se intrã în discuþiile
despre populaþie. Într-adevãr, Biserica crede cã demnitatea umanã se bazeazã
pe faptul cã Dumnezeu a creat fiecare persoanã, cã am fost rãscumpãraþi de
Cristos ºi cã, în conformitate cu planul divin, ne vom bucura de Dumnezeu
pentru totdeauna. Biserica trebuie sã fie mereu un semn ºi o apãrãtoare a
caracterului transcendent al persoanei umane, redând speranþa acelora care
altfel s-ar putea sã nu mai aºtepte ceva mai bun dupã viaþa prezentã. Aceastã
convingere a Bisericii este împãrtãºitã de alþii ºi este în concordanþã cu cele mai
tainice dorinþe ale inimii umane ºi rãspunde la aºteptãrile cele mai adânci ale
persoanei umane. Deci demnitatea persoanei este o valoare de importanþã
universalã, susþinutã de persoane de diferite religii, din diferite arii culturale ºi
naþionale. Acest accent pe valoarea persoanei cere respectarea vieþii umane,
care este mereu un dar splendid al bunãtãþii lui Dumnezeu. Împotriva
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pesimismului ºi egoismului care umbresc lumea, Biserica trece de partea vieþii
ºi lanseazã un apel pentru înfãptuirea unor eforturi mai mari în vederea
corectãrii acelor situaþii ce ameninþã sau micºoreazã valoarea ºi bucuria onestã
a vieþii umane. Mã refer, aºadar, la cuvintele din îndemnul meu apostolic
Familiaris consortio, care reflectã gândirea unanimã a Sinodului mondial al
episcopilor din 1980 asupra familiei în lumea modernã.

Experienþele ºi tendinþele anilor din urmã manifestã clar efectele foarte
negative ale programelor contraceptive. Aceste programe au sporit
permisivitatea sexualã ºi au promovat o conduitã iresponsabilã, cu grave
consecinþe, în special asupra educaþiei tineretului ºi asupra demnitãþii femeilor.
Noþiunea însãºi de „paternitate responsabilã” ºi de „planificare a familiei” a
fost violatã prin distribuirea de contraconcepþionale la adolescenþi. În plus, de
la programele contraceptive s-a trecut deseori, de fapt, la practica sterilizãrii ºi
a avortului, finanþatã de guverne ºi de organizaþii internaþionale .70

! Importanþa fundamentalã a familiei

Biserica subliniazã importanþa familiei, care este „nucleul natural ºi
fundamental al societãþii ºi are dreptul sã fie ocrotitã de cãtre societate ºi stat”.
La cererea Sinodului internaþional al episcopilor, Sfântul Scaun a publicat
Carta drepturilor familiei, în care ea „face un apel cãtre toate statele,
organizaþiile internaþionale ºi cãtre toate instituþiile ºi persoanele interesate, ca
sã respecte aceste drepturi ºi sã asigure recunoaºterea lor efectivã ºi
îndeplinirea lor”. În acest document, familia este recunoscutã ca „o comunitate
de iubire ºi de solidaritate, care este în mod unic înclinatã spre învãþarea ºi
transmiterea valorilor culturale, etice, sociale, spirituale ºi religioase, esenþiale
pentru dezvoltarea ºi bunãstarea propriilor membri ºi a societãþii”.

Familia este cu adevãrat o comunitate de persoane legate împreunã de
iubire, de interesul reciproc, de obligaþii faþã de trecut ºi faþã de viitor. Deºi
membrii familiei sunt, în primul rând, soþii ºi fiii lor, este important sã se
menþinã un sens al familei drept o comunitate în care se întâlnesc diferite
generaþii ºi a cãrei forþã rezidã în faptul cã oferã un loc de identitate ºi de
siguranþã rudelor ºi celor care sunt primiþi în sânul ei.

Familia are un rol unic ºi de neînlocuit în transmiterea darului vieþii ºi în
oferirea unui climat mai bun pentru educaþia copiilor ºi pentru inserarea lor în
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societate. Familia este primul loc unde copilul gãseºte iubire ºi e primit bine
chiar din momentul conceperii ºi, în continuare, în timpul procesului de
creºtere ºi de dezvoltare.

Nesiguranþa viitorului nu ar trebui sã micºoreze speranþa noastrã în copii ºi
capacitatea noastrã de a ne bucura de prezenþa lor. Acum, mai mult ca oricând,
trebuie sã reafirmãm convingerea noastrã în valoarea copilului ºi în contribuþia
pe care copiii de astãzi o pot da întregii familii umane. Aºa cum spuneam ºi în
Adunarea generalã a Naþiunilor Unite, 

în prezenþa reprezentanþilor atâtor naþiuni ale lumii aici reuniþi, doresc sã-mi
exprim bucuria cã noi toþi gãsim în copii, primãvara vieþii, anticiparea istoriei
viitoare a fiecãreia dintre actualele noastre patrii pãmânteºti. Nu existã þarã pe
pãmânt, nu existã sistem politic care poate sã-ºi facã o idee despre viitorul sãu
altfel decât cu ajutorul imaginii acestor generaþii noi care vor primi de la pãrinþii
lor moºtenirea complexã a valorilor, datoriilor ºi aspiraþiilor naþiunii cãreia îi
aparþin ºi cea a întregii familii umane. Interesul faþã de copil, deja înainte de
naºtere, din primul moment al conceperii ºi de-a lungul anilor copilãriei ºi
tinereþii, este experienþa primordialã ºi fundamentalã a raportului dintre o fiinþã
umanã ºi o altã fiinþã umanã .71

! Paternitatea responsabilã ºi realismul conºtient

Toþi ºtim cã hotãrârea soþilor de a accepta sã aducã pe lume un fiu ºi de a-l
creºte nu întotdeauna este uºoarã ºi cã deseori e ocazie de jertfã. Biserica este
în mod real conºtientã de lucrul acesta, iar învãþãtura sa despre paternitatea
responsabilã se referã la cuplurile cãsãtorite – care numai ele au dreptul la
procreaþie – pentru a le ajuta sã ajungã la ceea ce trebuie sã fie o decizie liberã,
informatã ºi reciprocã cu privire la programarea naºterilor ºi fixarea numãrului
de fii. Aceastã hotãrâre a pãrinþilor ar trebui sã se bazeze pe recunoaºterea
generoasã ºi pioasã cã au fost asociaþi de Dumnezeu în opera creaþiei ºi pe
responsabilitatea lor faþã de ei înºiºi, faþã de fiii lor, de familia lor ºi de
societate. Ar trebui sã fie o decizie bazatã pe metodele moral acceptabile de
distanþare sau de limitare a naºterilor, asupra cãrora Biserica are dreptul ºi
datoria de a se pronunþa. De asemenea, guvernele ºi organizaþiile internaþionale
au obligaþia de a-i ajuta pe soþi creând o ordine socio-economicã menitã sã
favorizeze viaþa familialã, naºterea ºi educaþia fiilor ºi furnizând o informaþie
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corectã asupra situaþiei demografice, în aºa fel încât cuplurile sã poatã vedea
cum se cuvine care sunt datoriile ºi posibilitãþile lor.

O atenþie specialã ar trebui acordatã rolului femeilor în societatea modernã.
Îmbunãtãþirea status-ului femeilor este importantã. În privinþa aceasta, nu ar
trebui sã neglijãm ajutorul pe care îl reprezintã femeile în familie, ele având
capacitatea de neînlocuit de a creºte copilul ºi de a-l cãlãuzi pe copilaº în prima
fazã a educaþiei. Aceastã contribuþie specialã a femeilor este deseori ignoratã
sau micºoratã, privilegiind consideraþii economice sau posibilitãþi de angajare,
iar uneori chiar cu scopul de a scãdea numãrul fiilor. Eforturi constante ar
trebui fãcute pentru a asigura deplina integrare a femeilor în societate,
recunoscând însã aºa cum trebuie importantul lor rol social în calitate de mame.
Lucrul acesta ar trebui sã comporte asistenþa sanitarã a mamei ºi copilului, un
concediu adecvat de maternitate ºi alocaþii familiale suplimentare.

Biserica are cunoºtinþã despre iniþiativele în favoarea bãtrânilor susþinute
de UNPFA. Numãrul persoanelor bãtrâne este în creºtere în multe þãri. Deseori,
necesitãþile lor sunt neglijate, aºa cum nu se cunoaºte nici ajutorul pe care ei îl
dau societãþii. Ei au experienþã de viaþã, înþelepciune ºi o rãbdare specialã în
soluþionarea problemelor umane, de aceea, pot ºi trebuie sã fie membri activi
ai societãþii de astãzi .72

II. EDUCAÞIA CREªTINÃ A COPIILOR

! Dreptul-datoria educativã a pãrinþilor

Obligaþia de educaþie îºi are rãdãcinile în vocaþia iniþialã a soþilor de a
participa la opera creatoare a lui Dumnezeu, pentru cã, aducând pe lume o nouã
fãpturã din iubire ºi pentru iubire, ceea ce în sine înseamnã vocaþie la creºtere
ºi dezvoltare, pãrinþii îºi asumã obligaþia de a o ajuta efectiv sã trãiascã o viaþã
pe deplin umanã. Aºa cum a amintit Conciliul al II-lea din Vatican, 

deoarece au dat viaþã copiilor, pãrinþii au obligaþia gravã de a-i educa; ei sunt
primii ºi principalii lor educatori. Aceastã funcþie educativã este atât de importantã
încât, dacã lipseºte, poate fi înlocuitã cu foarte mare greutate. Pãrinþilor le revine
obligaþia de a crea în sânul familiei o atmosferã întãritã de iubire ºi evlavie faþã de
Dumnezeu ºi de oameni, atmosferã care favorizeazã educaþia completã a copiilor
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în sens personal ºi social. Deci, familia este prima ºcoalã a virtuþii sociale de care
duce atâta lipsã societatea.

Dreptul ºi datoria de educaþie a pãrinþilor sunt considerate ca esenþiale în
legãturã cu transmiterea vieþii umane; ca originare ºi primordiale, în
comparaþie cu misiunea educativã a altora, ºi aceasta din cauza raportului de
iubire care existã între pãrinþi ºi fii. Aceastã educaþie este, în sfârºit, de
neînlocuit ºi inalienabilã, pentru cã nu poate fi încredinþatã cu totul altora ºi
nici uzurpatã de alþii.

Pe lângã aceste caracteristici, nu poate fi datã uitãrii consideraþia cã
elementul cel mai radical al obligaþiei educative a pãrinþilor este iubirea
paternã ºi maternã; aceasta îºi gãseºte angajarea în serviciul vieþii: iubirea
pãrinþilor, din izvor, devine sufletul ºi chiar norma care inspirã ºi conduce
acþiunea educativã concretã, îmbogãþind-o cu acele valori de gratitudine,
perseverenþã, bunãtate, slujire, dezinteres ºi spirit de sacrificiu, care toate sunt
cel mai preþios rod al iubirii .73

! Educaþia la valorile esenþiale ale vieþii umane

Deºi sunt înconjuraþi de greutãþi ce se împotrivesc operei educative, mult
agravate astãzi, pãrinþii trebuie sã-ºi formeze fiii cu încredere ºi curaj pentru
valorile esenþiale ale vieþii umane. Fiii trebuie sã creascã într-o libertate justã
faþã de bunurile materiale, adoptând un stil de viaþã simplu ºi auster, fiind
convinºi cã „omul este mai preþios prin ceea ce este decât prin ceea ce are”.

Trãind într-o societate zdruncinatã ºi dezmembratã de tensiuni ºi conflicte,
din cauza ciocnirilor violente ale curentelor individualiste ºi egoiste, fiii trebuie
sã se îmbogãþeascã nu numai în sensul adevãratei dreptãþi, care singurã conduce
la respectarea demnitãþii personale a fiecãruia, ci, mai ales, în iubirea adevãratã,
înþeleasã ca grijã sincerã ºi slujire dezinteresatã faþã de alþii, în special faþã de
cei sãraci ºi lipsiþi. Familia este prima ºi fundamentala ºcoalã a sociabilitãþii,
pentru cã este comunitate de iubire care ºtie sã afle în dãruirea de sine legea
care o conduce ºi o face sã creascã. Dãruirea de sine care inspirã iubirea soþilor
între ei este modelul ºi norma dãruirii de sine ce trebuie sã se actualizeze între
fraþi ºi surori, precum ºi între diferitele generaþii care sunt împreunã în familie.
Comuniunea ºi participarea la trãirea zilnicã în casã, în clipe de bucurie ºi de
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dificultate, reprezintã cea mai concretã ºi eficace pedagogie pentru înscrierea
activã, responsabilã ºi fecundã a copiilor în orizontul larg al societãþii.

Educaþia la iubire ca dãruire de sine constituie ºi premisa indispensabilã
pentru pãrinþii chemaþi sã ofere fiilor lor o clarã ºi delicatã educaþie sexualã. În
faþa unei culturi care „banalizeazã” în mare parte sexualitatea umanã, deoarece
o interpreteazã ºi o trãieºte în mod reductiv ºi sãrãcit, legând-o în mod exclusiv
de timp ºi de plãcerea egoistã, slujirea educativã a pãrinþilor trebuie sã insiste
cu fermitate asupra unei culturi sexuale care sã fie într-adevãr ºi-n mod deplin
personalã: sexualitatea, de fapt, este o bogãþie a întregii persoane – trup,
sentiment ºi suflet – ºi manifestã semnificaþia sa intimã în a purta persoana la
dãruirea de sine în iubire.

Educaþia sexualã, drept ºi datorie fundamentalã a pãrinþilor, trebuie sã se
actualizeze mereu sub conducerea lor plinã de grijã, fie în sânul familiei, fie în
centrele de educaþie alese ºi controlate de ei. În acest sens, Biserica insistã
asupra legii subsidiaritãþii pe care trebuie s-o respecte ºcoala atunci când
coopereazã la educaþia sexualã, încadrându-se în spiritul care îi animã pe
pãrinþi.

În acest context, este obligatorie ºi educaþia la castitate, pentru cã este
virtutea care dezvoltã maturitatea autenticã a persoanei ºi o face capabilã de a
respecta ºi promova „semnificaþia matrimonialã” a trupului. Mai mult, pãrinþii
creºtini îi vor acorda o atenþie ºi o grijã deosebite, descoperind semnele
chemãrii lui Dumnezeu prin educaþia la feciorie, forma superioarã a dãruirii de
sine care constituie sensul însuºi al sexualitãþii umane.

Datoritã legãturilor strânse care sunt între dimensiunea sexualã a persoanei
ºi valorile ei etice, datoria de educatori a pãrinþilor trebuie sã-i conducã pe copii
la cunoaºterea ºi stima normelor necesare ºi preþioase care garanteazã o creºtere
personalã, responsabilã în sexualitatea umanã.

Pentru aceasta, Biserica se opune cu tãrie la o anumitã formã de informare
sexualã, ruptã de principiile morale ºi aºa de rãspânditã, care nu este altceva
decât o iniþiere la experimentarea plãcerii ºi stimul ce duce la pierderea
seninãtãþii, chiar din anii nevinovãþiei, deschizându-se calea spre viciu .74

! Primii educatori sunt pãrinþii

Pentru fiii voºtri, voi, pãrinþilor, sunteþi ºi trebuie sã fiþi primii educatori
importanþi: dând naºtere în iubire ºi din iubire la persoane noi, vã asumaþi
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obligaþia de a le ajuta eficient sã trãiascã o viaþã în întregime umanã ºi creºtinã.
Familia este prima ºcoalã de virtuþi umane ºi sociale, de care au nevoie, în
special astãzi, toate structurile civile ºi politice. Este vorba de a-i educa pe fii
în valorile esenþiale ale vieþii, în simþul adevãrat al dreptãþii, al cinstei
autentice, al respectãrii demnitãþii proprii ºi a altuia, dar mai mult în simþul
iubirii adevãrate, ca grijã ºi slujire dezinteresatã faþã de alþii, în special faþã de
cei mai sãraci ºi nevoiaºi.

Educarea fiilor în marile valori ale credinþei creºtine, în credinþa în
Dumnezeu Tatãl, în Cristos, Fiul sãu, în Duhul Sfânt! Prima ºcoalã de catehezã
este ºi trebuie sã fie familia! De la tata ºi de la mama, de la fraþii ºi surorile mai
mari, copiii trebuie sã primeascã, odatã cu exemplele de viaþã creºtinã, tezaurul
marilor adevãruri ale revelaþiei divine, pe care le vor adânci mai târziu printr-o
catehezã sistematicã în parohii, în institutele ºi miºcãrile religioase.

Dar, mai ales, voi, pãrinþilor, trebuie sã-i educaþi pe fiii voºtri sã se roage,
sã-i introduceþi în descoperirea treptatã a tainei lui Dumnezeu ºi în dialogul
personal cu el. Aceastã rugãciune fãcutã în familie, care e Biserica domesticã,
constituie pentru fii introducerea naturalã în rugãciunea liturgicã specificã din
interiorul Bisericii. De aceea, este necesarã participarea treptatã a tuturor
membrilor familiei creºtine la Euharistie, mai ales la cea duminicalã ºi de
sãrbãtoare, ºi la alte sacramente, în special la cele ale iniþierii creºtine .75

! Tinerilor, „de voi depinde viitorul!”

Cristos ne cere sã nu rãmânem indiferenþi în faþa nedreptãþii, sã ne angajãm
responsabil în construirea unei societãþi mai creºtine, a unei societãþi mai bune.
Pentru aceasta, e necesar sã îndepãrtãm ura din viaþa noastrã: sã ne dãm seama
cã orice ideologie care proclamã violenþa ºi ura ca soluþii pentru obþinerea
dreptãþii este înºelãtoare, falsã, incompatibilã cu urmarea lui Cristos. Iubirea
învinge mereu, aºa cum ºi Cristos a învins; iubirea a învins, deºi uneori, în faþa
unor evenimente ºi situaþii concrete, poate pãrea cã este ineficientã. ªi Cristos
dãdea impresia cã nu va reuºi. Dumnezeu poate întotdeauna mai mult.

În experienþa de credinþã cu Domnul, descoperiþi faþa aceluia care, fiind
învãþãtorul nostru, este singurul care poate sã cearã ceva în întregime, fãrã
limite. Optaþi pentru Isus ºi refuzaþi idolatriile lumii, idolii care cautã sã seducã
tineretul. Numai Dumnezeu este adorabil. Numai el meritã dãruirea voastrã
întreagã.
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Este adevãrat cã vreþi sã renunþaþi la idolul bogãþiei, la pofta de avere, de
consumism, la banii nemunciþi?

Este adevãrat cã vreþi sã refuzaþi idolul puterii, ca dominaþie asupra altora,
ºi nu ca atitudine de slujire fraternã aºa cum ne-a arãtat Isus? Este adevãrat?

Este adevãrat cã vreþi sã refuzaþi idolul sexului, plãcerii, care frâneazã
dorinþa voastrã de a-l urma pe Cristos pe drumul crucii ce conduce la viaþã?
Idolul care poate distruge iubirea.

Cu Cristos, cu harul sãu, veþi ºti sã fiþi generoºi pentru ca toþi fraþii voºtri,
oamenii ºi, mai ales, cei mai nevoiaºi, sã aibã parte de bunurile materiale ºi de
o formare ºi de o culturã adecvatã timpului nostru, menite sã le îngãduie sã-ºi
dezvolte talentele naturale pe care le-au primit de la Dumnezeu. În felul acesta,
va fi mai uºor sã fie atinse acele obiective de dezvoltare ºi de bunãstare absolut
necesare pentru ca toþi sã poatã trãi în demnitate ºi ca fii ai lui Dumnezeu.

Tinere, ridicã-te ºi ia parte împreunã cu sutele de mii de oameni ºi femei din
Bisericã la misiunea neobositã de a vesti evanghelia, de a-i cãlãuzi cu gingãºie
pe cei care suferã pe acest pãmânt ºi de a cãuta modalitãþi de construire a unei
þãri juste, a unei þãri care sã trãiascã în pace. Credinþa în Cristos ne învaþã cã
meritã sã lucrezi pentru o societate mai dreaptã, cã meritã sã-l aperi pe cel
nevinovat, oprimat ºi sãrac, cã meritã sã suferi pentru a uºura suferinþa altuia.

Tinere, ridicã-te! Eºti chemat sã cauþi cu pasiune adevãrul, sã cultivi
neobosit bunãtatea, un om sau o femeie cu vocaþie de sfinþenie. Fie ca greutãþile
prin care treci acum sã nu te împiedice sã iubeºti, sã fii generos, ci sã te
provoace ºi mai mult. Sã nu oboseºti în slujire, sã nu tãinuieºti adevãrul, sã
depãºeºti momentele de fricã, sã fii conºtient de limitele personale. Trebuie sã
fii puternic ºi curajos, lucid ºi statornic pe acest drum lung.

Nu te lãsa sedus de violenþã ºi de miile de motive care par sã o justifice.
Greºeºte cel care spune cã numai prin ea se ajunge la dreptate ºi pace .76

! Învãþaþi sã fiþi oameni

Nu e bine ca omul sã fie singur. Nu poate sã trãiascã singur pe pãmânt. Este
chemat sã-ºi trãiascã viaþa în comunitate. De aceea, apar comunitãþile, prima
ºi cea mai fundamentalã dintre ele fiind familia. Prin intermediul comunitãþilor,
în special prin intermediul familiei, omul se formeazã ºi se maturizeazã ca om.
Astfel, nãscut în comunitatea matrimonialã a omului ºi a femeii, omul
datoreazã educaþia sa familiei. Fiind de acord cu semnificaþia deosebitã a
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acestui cuvânt, educaþia e chematã sã „umanizeze” omul. Încã din prima clipã
a conceperii sale în sânul matern, omul învaþã treptat sã fie om, iar aceastã
ucenicie fundamentalã se identificã tocmai cu educaþia. Omul este viitorul
familiei ºi al omenirii întregi, dar viitorul sãu este strâns legat de educaþie.

Familia are dreptul primordial ºi fundamental de a educa, însã îi revine ºi
datoria primordialã ºi fundamentalã de a educa. În îndeplinirea acestei datorii
esenþiale, care þine îndeaproape de vocaþia sa, familia scoate apã din izvoarele
marelui tezaur al omenirii întregi care este cultura, mai exact din cultura locului
unde este înrãdãcinatã. Datoritã acestei stãri de lucruri, omul devine
moºtenitorul trecutului care în el se transformã în viitor: nu doar viitor al
familiei proprii, ci ºi al naþiunii ºi al omenirii întregi (...)

Având în vedere generalizarea rapidã a fenomenelor sociale, cu urmãri
asupra mentalitãþii ºi comportamentului celulelor societãþii ºi ale persoanelor,
nu vreau sã neglijez pregãtirea conºtiinþei umane ºi creºtine a tuturor în legãturã
cu aceste lucruri, deoarece marea cauzã a familiei îi intereseazã pe toþi, ºi sã fac
un apel cãtre responsabilii direcþi ai culturii, îndeosebi ai culturii numite „de
masã”, cãtre responsabilii educaþiei, cãtre agenþii pastorali, sã fac un apel, în
sfârºit, cãtre toþi aceia care pot contribui la menþinerea ºi pãstrarea unei situaþii
favorabile a comunitãþii conjugale ºi familiale, unde, o datã cu transmiterea
vieþii, apare obligaþia foarte gravã de a educa copilul. Iar voi, dragi taþi ºi
mame, conºtienþi de faptul cã familia voastrã este prima ºcoalã de valorificare
umanã a fiilor pe care Dumnezeu vi i-a dat, veþi fi conºtienþi, de asemenea, cu
siguranþã, ºi de aceastã altã datorie care vã revine, ºi anume de a pregãti totul
sau de a insista asupra faptului ca fiii voºtri sã poatã înainta armonios, în trãirea
vieþii, bazaþi pe o adecvatã formare umanã ºi creºtinã. Biserica se bucurã când
puterile legale în societate, dând importanþã pluralismului ºi unei juste libertãþi
religioase, „ajutã familiile ca fiii sã poatã primi în toate ºcolile o educaþie
inspiratã din principiile morale ºi religioase ale familiilor înseºi” .77

! ªcolile catolice ºi pluralismul educativ

O parte importantã a vieþii ecleziale este educaþia catolicã, în special ºcolile
catolice. ªtiu cã grija pentru educaþie a caracterizat mereu viaþa Bisericii în
provincia voastrã ecleziasticã ºi pretutindeni în þara voastrã.
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Aºa cum învaþã Conciliul al II-lea din Vatican, responsabilitatea primordialã
a educaþiei fiilor le revine pãrinþilor. Educaþia începe în casã, unde viaþa
familialã tinde sã înveþe virtuþile sociale ºi iubirea faþã de Dumnezeu, ºi faþã de
aproapele. În acelaºi timp, Conciliul recunoaºte faptul cã pãrinþii au nevoie de
ajutorul întregii societãþi pentru a-ºi îndeplini misiunea de educare a fiilor. În
ceea ce o priveºte, Biserica a oferit mereu ajutor pãrinþilor pentru ca viaþa
credincioºilor, încã din primii ani, sã fie cãlãuzitã de Spiritul lui Cristos.
Biserica este convinsã puternic cã o educaþie completã include în mod necesar
o dimensiune religioasã. Dacã religia este neglijatã sau datã deoparte în
procesul de educaþie care formeazã inima ºi sufletul naþiunii, atunci nu se va
salva o moralitate demnã de om; dreptatea ºi pacea nu vor þine mult. Biserica
este convinsã, de asemenea, cã, prin grija faþã de educaþia catolicã, se
promoveazã ºi „desãvârºirea integralã a persoanei umane, ca, de altfel, ºi binele
societãþii pãmânteºti ºi edificarea unei lumi mai umane” (GE 3).

Aceastã funcþie educativã asumã forme diferite, printre care ºcoala catolicã
are o importanþã deosebitã pentru misiunea Bisericii.

Astãzi problemele sunt atât de multe încât cer colaborare în societate ºi în
Bisericã pentru a cãuta binele comun. Îndeosebi situaþia în continuã schimbare
pune la încercare ºcolile catolice din punctul de vedere al resurselor umane ºi
financiare. În aceastã perioadã a educaþiei catolice în þara voastrã, Bisericile
voastre locale trebuie facã unele lucrãri de reorganizare care conduc la acþiuni
de închidere, fuzionare sau transfer. Este de înþeles faptul cã pãrinþii sunt
îngrijoraþi în privinþa fiilor lor ºi învãþãtorii în privinþa locurilor de muncã ºi a
perspectivelor de viitor. De aceea, este fundamental ca episcopii sã arate
direcþia justã în aceastã fazã de reorganizare, pentru a asigura educaþia catolicã
la un numãr cât mai mare dintre membrii Bisericii ºi pentru a asigura locul care
li se cuvine ºcolilor, precum ºi justa ºi înþeleapta lor structurã educativã. Toate
persoanele angajate în conducerea ºcolilor catolice trebuie sã colaboreze sub
cãlãuza episcopilor, pentru ca aceste ºcoli sã poatã desfãºura misiunea lor acum
ºi în viitor. Pentru mulþi, lucrul acesta va însemna sacrificarea opiniilor
personale în vederea binelui comun.

Când trebuie luate decizii dificile cu privire la resursele umane ºi materiale,
sã ne amintim cuvintele din Gravissimum educationis: „Pãstorii Bisericii ºi toþi
credincioºii nu trebuie sã renunþe la nici un efort... ºi sã vinã în întâmpinarea
mai ales a necesitãþilor acelora care nu au mijloace economice sau sunt departe
de darul credinþei” (nr. 9). Aceastã preocupare este fundamentalã pentru
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angajarea fermã a Bisericii de a promova o societate mai dreaptã. De
asemenea, este fundamentalã pentru misiunea ei de evanghelizare .78

! Educaþia se hrãneºte din evanghelia iubirii

În sfera educaþiei, Biserica are un rol specific de îndeplinit. În lumina
tradiþiei ºi a magisteriului conciliar, se poate spune cã nu este numai vorba de
a încredinþa Bisericii educaþia religioasã ºi moralã a persoanei, ci ºi de a
promova tot procesul educativ al persoanei „cu” Biserica. Familia este chematã
sã-ºi îndeplineascã sarcina sa educativã în Bisericã, luând astfel parte la viaþa
ºi la misiunea eclezialã, Biserica doreºte sã educe mai ales prin familie, care e
abilitatã pentru aceasta prin sacramentul Cãsãtoriei, cu „harul stãrii” care
decurge din acest sacrament ºi prin carisma specificã ce îi este proprie oricãrei
comunitãþi familiale.

Unul dintre domeniile în care familia este de neînlocuit este cu siguranþã cel
al educaþiei religioase, care-i permite sã se dezvolte ca „Bisericã familialã”.
Educaþia religioasã ºi cateheza copiilor situeazã familia în Bisericã ca un
adevãrat subiect activ de evanghelizare ºi de apostolat. Este vorba despre un
drept intim legat de principiul libertãþii religioase. Familiile, ºi mai concret
pãrinþii, au libertatea de a alege pentru copiii lor un model de educaþie
religioasã ºi moralã determinat, corespunzãtor convingerilor lor. Dar chiar ºi
atunci când ei încredinþeazã aceste sarcini unor instituþii bisericeºti sau unor
ºcoli conduse de un personal religios, e necesar ca prezenþa lor educativã sã
rãmânã constantã ºi activã.

În educaþie nu trebuie neglijatã nici problema esenþialã a discernerii vocaþiei
ºi, în acest cadru, în mod deosebit a pregãtirii la viaþa conjugalã. Biserica a
depus eforturi ºi iniþiative considerabile pentru pregãtirea la cãsãtorie, de
exemplu, sub forma unor întâlniri organizate pentru logodnici. Toate acestea
sunt valabile ºi necesare. Dar nu trebuie uitat cã pregãtirea la viitoarea viaþã de
cuplu este mai ales o sarcinã a familiei. Desigur, numai familiile cu maturitate
spiritualã pot sã exercite aceastã responsabilitate în mod adecvat. Se cuvine,
aºadar, sã subliniem necesitatea unei strânse solidaritãþi între familii care se
poate exprima în diverse tipuri de organizaþii, ca asociaþiile familiale pentru
familii. Instituþia familialã se aflã întãritã de aceastã solidaritate care apropie
nu numai persoanele, ci ºi comunitãþile, angajându-le sã se roage împreunã ºi

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs despre procesul educativ adresat episcopilor englezi, 2978
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sã caute, cu concursul tuturor, rãspunsurile la întrebãrile esenþiale ce apar în
viaþã. Oare aceasta nu este o formã preþioasã de apostolat al familiilor
desfãºurat de familii? Este, aºadar, important ca familiile sã caute sã înnoade
între ele legãturi de solidaritate. Între altele, aceasta le permite un schimb de
servicii educative: pãrinþii sunt formaþi de cãtre alþi pãrinþi, copiii de copii. Este
astfel creatã o tradiþie educativã deosebitã, cãreia caracterul de „Bisericã
familialã” propriu familiei îi dã toatã vigoarea.

Evanghelia iubirii este izvorul nesecat din care se hrãneºte orice familie
umanã în calitatea ei de „comuniune de persoane”. Întregul proces educativ îºi
gãseºte în iubire sprijinul ºi sensul sãu ultim, cãci ea este pe deplin rodul
dãruirii reciproce a soþilor. Datoritã eforturilor, suferinþelor ºi decepþiilor care
însoþesc educaþia persoanei, iubirea este fãrã încetare supusã încercãrii. Pentru
a face faþã, trebuie un izvor de putere spiritualã care nu se gãseºte decât în Cel
care „a iubit pânã la sfârºit”. Educaþia se situeazã astfel pe deplin în
perspectiva „civilizaþiei iubirii”; depinde de ea ºi contribuie în mare mãsurã
la edificarea ei . 79

III. PARTICIPARE LA DEZVOLTAREA SOCIETÃÞII

! Familia, celula de bazã a societãþii

„Deoarece Creatorul a toate a fãcut din comunitatea conjugalã începutul ºi
temelia societãþii umane”, pentru aceasta, familia a devenit „celula vitalã ºi de
bazã a societãþii”.

Familia are legãturi vitale ºi organice cu societatea, pentru cã este baza ºi
alimentul continuu al societãþii, prin obligaþia sa de a sluji viaþa: din familie se
nasc cetãþenii ºi în familie ei gãsesc prima ºcoalã a acelor virtuþi sociale care
sunt sufletul vieþii ºi al dezvoltãrii societãþii înseºi.

Astfel, prin forþa naturii ºi vocaþiei sale, departe de a se închide în ea însãºi,
familia se deschide spre alte familii ºi spre societate, asumându-ºi propriul rol
social (...) 

Ca urmare, în faþa unei societãþi care riscã sã fie mereu tot mai
depersonalizatã ºi masificatã, deci dezumanizatã ºi dezumanizantã, cu
rezultatele negative ale atâtor forme de „evaziune” – cum sunt, de exemplu,
alcoolismul, drogurile ºi terorismul –, familia posedã ºi descãtuºeazã chiar ºi
azi energii formidabile capabile de a smulge omul din anonimat, de a-l menþine

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoare cãtre familii, 16.79
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conºtient de demnitatea lui personalã, de a-l îmbogãþi cu o omenitate profundã,
de a-l insera activ în þesutul organic al societãþii cu trãsãturile sale unice ºi
irepetabile .80

! Rolul social ºi politic al familiei

Rolul social al familiei nu se poate opri numai la opera de procreare ºi
educaþie, cu toate cã aceastã operã reprezintã prima formã de expresie a
familiei, formã de neînlocuit.

Familiile, singure sau asociate, pot ºi trebuie sã se dedice multiplelor opere
de slujire socialã, mai ales în folosul celor sãraci ºi al tuturor acelor persoane
ori situaþii, unde nu pot ajunge organizaþiile de prevenire ºi de asistenþã socialã
ale autoritãþilor publice.

Contribuþia socialã a familiei are originalitatea sa, care cere sã fie mai bine
cunoscutã ºi mai prompt favorizatã, mai ales datoritã creºterii copiilor,
antrenând, cât mai mult posibil, pe toþi membrii familiei (...) 

Rolul social al familiilor este chemarea de a se exprima ºi în intervenþii
politice, în sensul cã familiile trebuie sã fie primele care sã aibã grijã ca legile
ºi instituþiile statului sã nu fie cãlcate, ci sã susþinã ºi sã apere pozitiv drepturile
ºi obligaþiile familiei. În acest sens, familiile trebuie sã creascã în conºtiinþã cã
sunt protagoniste ale politicii familiale ºi sã-ºi asume responsabilitatea de a
transforma societatea; altfel, familiile vor fi primele victime ale acelor rele pe
care se mulþumesc sã le priveascã cu indiferenþã. Apelul Conciliului al II-lea
din Vatican de a depãºi etica individualistã are, aºadar, valoare ºi pentru familia
ca atare .81

! Biserica ºi statul în slujba familiei

Familia ºi cãsãtoria, care este temelia ei, sunt instituþii cãrora întreaga
comunitate civilã ºi religioasã trebuie sã le slujeascã. Dacã se înþelege faptul
cã „aceastã societate formatã din om ºi femeie este prima formã de comuniune
dintre persoanele umane”, atunci se acceptã faptul cã orice iniþiativã în
serviciul comunitãþii matrimoniale ºi familiale dã putere ºi este un beneficiu
pentru diferitele forme de convieþuire ºi, în definitiv, pentru întreaga societate
umanã.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 42 ºi 43.80

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 44.81
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Totuºi, se descoperã ºi cã aceastã „societate de bazã” are exigenþele sale
naturale ºi nu poate fi manipulatã de ideologii sau concepþii parþiale despre
societate. Introducerea de norme ºi legi în reglementarea instituþiilor sociale,
care ar putea sã violeze exigenþele ei specifice sau sã punã în dificultate ºi într-
o stare de lucruri rãsturnatã ceea ce de fapt este util familiei, sãrãceºte ºi
priveazã întreaga societate de acele valori morale ce contribuie eficace la binele
comun, lezând baza convieþuirii. Într-adevãr, nimic din ceea ce aduce prejudicii
familiei nu poate fi în beneficiul societãþii.

Este important ca autoritãþile publice ºi cei care, prin activitatea lor
ºtiinþificã, se ocupã de ceea ce este în conformitate cu exigenþele autentice ale
omului ºi ale societãþii sã înþeleagã ce înseamnã colaborarea adevãratã între
legislaþia civilã ºi cea religioasã cu privire la drepturile familiei.

Urmãrind propria finalitate – învaþã Conciliul al II-lea din Vatican – Biserica nu
comunicã omului doar viaþa divinã, ci rãspândeºte ºi lumina sa cu repercusiuni,
într-un fel, asupra lumii întregi, mai ales pentru faptul cã vindecã ºi înalþã
demnitatea persoanei, întãreºte unitatea societãþii umane ºi introduce în munca
zilnicã a oamenilor un sens ºi o semnificaþie mai adâncã. 

De aceea, apãrând concepþia creºtinã despre cãsãtorie ºi familie, Biserica
construieºte ºi întãreºte ºi comunitatea civilã cu legãturi ferme ºi stabile de
ordin moral.

Într-adevãr, adeziunea credincioºilor la învãþãtura Bisericii despre cãsãtorie
ºi familie contribuie eficace la concretizarea faptului ca printre membrii unei
comunitãþi sã domneascã acele virtuþi morale care fac posibilã dreptatea ºi
fidelitatea, respectul persoanei, simþul rãspunderii, înþelegerea reciprocã,
întrajutorarea reciprocã.

Drepturile familiei nu sunt o temã pur spiritualã ºi religioasã, pe care, în
consecinþã, societatea civilã o poate lãsa deoparte, ca ºi cum nu ar fi o
chestiune profund umanã ce o priveºte îndeaproape.

Cu siguranþã, Biserica, promovând valorile fundamentale ale familiei,
rãspunde la obligaþiile misiunii sale, dar ºi asupra autoritãþilor civile apasã
obligaþia de a promova salvgardarea unor asemenea drepturi care fac parte din
bunurile de bazã ale cãsãtoriei.

Destinul comunitãþii umane este strâns legat de sãnãtatea instituþiei
familiale. Atunci când, în legislaþia sa, puterea civilã nu recunoaºte cã familia
constituitã în mod just este o valoare specificã pentru binele societãþii, când se
comportã ca un spectator indiferent în faþa valorilor etice ale vieþii sexuale ºi
matrimoniale, atunci, nu doar cã nu promoveazã binele ºi pãstrarea valorilor
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umane, ci favorizeazã printr-un asemenea comportament disoluþia bunelor
moravuri. La fel ca ºi atitudinea permisivistã faþã de transmiterea vieþii în afara
legilor naturale ale unirii conjugale, cu toate cã poate rezolva unele probleme
urgente cu privire la o paternitatea doritã, contribuie la întunecarea naturii ºi a
demnitãþii cãsãtoriei.

Consider cã e necesar sã subliniez dreptul-datoria pãrinþilor de a-ºi educa
fiii. Obligaþia lor precisã este ºi aceea de a forma în copil o personalitate
maturã, rod al patrimoniului valorilor vieþii. 

Aceastã funcþie educativã – spune Conciliul al II-lea din Vatican – este atât de
importantã încât, dacã lipseºte, cu greu poate fi înlocuitã. Într-adevãr, pãrinþilor le
revine misiunea de a crea în sânul familiei acea atmosferã însufleþitã de iubire ºi
de evlavie faþã de Dumnezeu ºi faþã de oameni, care favorizeazã educaþia completã
a fiilor în sens personal ºi social. Aºadar, familia este prima ºcoalã de virtuþi
sociale, de care au nevoie toate societãþile.

În ceea ce le priveºte, puterile publice, recunoscând acest drept-datorie a
pãrinþilor, trebuie sã favorizeze libertatea adevãratã a învãþãmântului, pentru
ca ºcoala sã coopereze, ca un fel de prelungire a familiei, ºi sã-i ajute pe copii
sã creascã în acele valori fundamentale care sunt voite de cei ce le-au dat viaþa.
Din pãcate, libertatea învãþãmântului este limitatã când, practic, din cauza
dificultãþilor economice, familiile nu pot sã aleagã orientarea formativã ce ar
fi posibil sã continue în mod adecvat opera lor educativã. De asemenea, când
ºcoala aleasã este catolicã, pãrinþii au dreptul ºi, de aceea, pot sã cearã ca
educaþia care se dã aici sã fie în conformitate cu magisteriul Bisericii. Cazul
contrar ar fi o înºelãciune ce ar leza virtutea dreptãþii .82

! Familia, primul spaþiu pentru angajarea socialã

Cuplul ºi familia constituie primul spaþiu pentru angajarea socialã a
credincioºilor laici. Este o angajare care poate fi îndeplinitã aºa cum se cuvine
numai în convingerea valorii unice ºi de neînlocuit a familiei pentru
dezvoltarea societãþii ºi a Bisericii însãºi.

Leagãn al vieþii ºi al iubirii, în care omul „se naºte” ºi „creºte”, familia este
celula fundamentalã a societãþii. Acestei comunitãþi trebuie sã i se rezerve o
grijã privilegiatã, mai ales ori de câte ori egoismul uman, campaniile

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs cãtre participanþii la „Colocviul” organizat de Institutul82
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antinatalitate, politicile totalitare, dar ºi situaþiile de sãrãcie ºi mizerie fizicã,
culturalã ºi moralã, ca ºi mentalitatea hedonistã ºi consumistã, fac sã sece
izvoarele vieþii, în timp ce ideologiile ºi diferitele sisteme, împreunã cu formele
de dezinteres ºi de lipsã de iubire, atenteazã la funcþia educativã proprie
familiei.

Astfel, este urgentã o acþiune vastã, profundã ºi sistematicã, susþinutã nu
numai de culturã, dar ºi de mijloacele economice ºi de instrumentele
legislative, destinatã sã asigure familiei misiunea sa de a fi locul primar al
„umanizãrii” persoanei ºi societãþii.

Angajarea apostolicã a credincioºilor laici constã, înainte de toate, în a face
familia conºtientã de identitatea sa de prim nucleu social de bazã ºi de rol
original în societate, pentru a deveni ea însãºi tot mai mult protagonistul activ
ºi responsabil al propriei creºteri ºi al propriei participãri la viaþa socialã. În
felul acesta, familia va putea ºi va trebui sã cearã de la toþi, începând cu
autoritãþile publice, respectarea acelor drepturi care, salvând familia, salveazã
însãºi societatea.

Tot ceea ce este scris în exortaþia Familiaris consortio privind participarea
la dezvoltarea societãþii ºi ceea ce a formulat Sfântul Scaun, la invitaþia
Sinodului episcopilor din 1980, prin Carta drepturilor familiei, reprezintã un
program operativ, complet ºi organic pentru toþi credincioºii laici care, din
diferite raþiuni, sunt interesaþi în promovarea valorilor ºi exigenþelor familiei:
un program a cãrui realizare trebuie urgentatã cu o rapiditate ºi o hotãrâre cu
atât mai mare cu cât devin mai grave ameninþãrile faþã de stabilitatea ºi rodnicia
familiei ºi cu cât devine mai apãsãtoare ºi mai sistematicã tentativa de
marginalizare a familiei ºi zãdãrnicire a ponderii ei sociale.

Aºa cum o dovedeºte experienþa, civilizaþia ºi robusteþea popoarelor depind
mai ales de calitatea umanã a familiilor lor. De aceea, angajarea apostolicã faþã
de familie dobândeºte o incomparabilã valoare socialã. În ceea ce o priveºte,
Biserica este profund convinsã de aceasta, ºtiind foarte bine cã „viitorul
omenirii trece prin familie” .83

! Opoziþia faþã de avort, cultura morþii

Vreau sã vã spun numaidecât cã viaþa constituie una dintre acele valori
esenþiale, pentru tutelarea ºi promovarea cãreia existã societatea ºi se
articuleazã în structurile sale. Nimeni nu poate aprecia aceastã valoare aºa cum

 IOAN PAUL AL II-LEA, Îndemnul apostolic Christifideles laici (30 decembrie 1988), 40.83
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o face creºtinul, care crede într-un Dumnezeu ce se reveleazã nu ca
„Dumnezeul morþilor, ci al celor vii, deoarece toþi trãiesc prin el”, un
Dumnezeu care, pentru a reînnoi faþa ºi inima omenirii, l-a trimis pe pãmânt pe
Fiul sãu, în care se aflã izvorul vieþii.

Datoritã acestor motive, într-o epocã în care pare sã domine peste tot cultura
morþii, Biserica este angajatã sã ilumineze ºi sã atragã atenþia printr-o pastoraþie
insistentã opiniei publice din orice þarã cu scopul de a favoriza o inversare a
tendinþei.

De când s-a nãscut, miºcarea voastrã s-a angajat generos sã colaboreze cu
alte forþe de bunã voinþã, mai întâi pentru a împiedica intrarea în vigoare, apoi
pentru a atenua efectele unei legi ce autorizeazã suprimarea celor nevinovaþi ºi
se foloseºte tot mai mult ca mijloc de control al naºterilor. Astãzi oferã ajutor
mamelor în dificultate ºi familiilor în pericol, îndemnând pe fiecare sã-ºi
împlineascã propriile responsabilitãþi, pentru ca structurile sanitare ºi, în
special, Centrele de sfãtuire pentru familii sã fie locuri unde viaþa este apãratã
aºa cum se cuvine, ºi nu întreruptã prematur.

Este o lucrare care meritã orice fel de încurajare din partea celor ce se
îngrijesc de viitorul moral ºi civil al istoriei.

Eliminarea vieþii celui ce trebuie sã se nascã este astãzi, din pãcate, un
fenomen foarte rãspândit în lume, chiar ºi în naþiunile cu milenare tradiþii
creºtine, cum e Italia. Finanþat din contribuþia banului public, fenomenul este
facilitat de legile umane printr-un ansamblu de argumentãri, a cãrui înºelãciune
ºi lipsã de consistenþã este uºor de întrevãzut.

În realitate, avortul este o mare înfrângere a omului ºi a societãþii civile. Prin
avort se sacrificã viaþa unei fiinþe umane pentru bunuri de valoare inferioarã,
invocând motive deseori inspirate din lipsa de curaj ºi de încredere în viaþã ºi
uneori din dorinþa unei bunãstãri rãu înþelese. Iar statul, în loc sã intervinã –
aceasta fiind misiunea sa – pentru a apãra pe cel nevinovat în pericol,
prevenind suprimarea ºi asigurându-i prin mijloace adecvate existenþa ºi
creºterea, autorizeazã ºi chiar îºi dã concursul în executarea unei sentinþe de
moarte.

Aceasta este una dintre consecinþele cele mai îngrijorãtoare ale
materialismul teoretic ºi practic, care, negându-l pe Dumnezeu, sfârºeºte prin
negarea ºi a omului în esenþiala sa dimensiune transcendentã, ºi este un rod al
hedonismului consumist, care vede în interesul imediat scopul activitãþii
umane.

Biserica a intervenit de fiecare datã cu claritate ºi vigoare pentru a denunþa
avortul fie ca ofensã gravã la adresa legii lui Dumnezeu, singurul Domn al
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vieþii, fie ca violare a dreptului primordial ºi intangibil al persoanei umane de
a exista. Ea va continua sã intervinã pentru a-i convinge pe oameni sã reaºeze
la baza societãþii valorile morale fundamentale, fãrã de care nu se poate
construi o convieþuire cu adevãrat civilã. Într-adevãr, civilizaþia se mãsoarã,
întâi de toate, prin respectul ºi promovarea vieþii în arcul întreg al existenþei
umane.

Dragii mei, în doi februarie care vine veþi celebra a opta zi pentru viaþã. Cu
acest prilej, intenþionez sã vã încurajez din toatã inima pe voi ºi pe colaboratorii
voºtri pentru a continua fãrã întrerupere lucrarea voastrã, pentru a o îmbunãtãþi
cât priveºte calitatea ºi puterea de pãtrundere, pentru a o dezvolta în toatã gama
articulaþiilor sale.

Vã daþi seama cã lupta este grea.
Sã nu pierdeþi niciodatã claritatea ideilor, nici impulsul idealului, nici

dinamismul necesar de a continua. Nu vã descurajaþi din cauza complexitãþii
ºi lungimii confruntãrii. Adevãrul ºi binele, chiar dacã nu imediat, în cele din
urmã vor învinge.

Strãduiþi-vã sã uniþi toate energiile disponibile, care sunt multe ºi trebuie
trezite. Scuturaþi sectoarele care se refugiazã în agnosticism sau în dezangajare.
Apelaþi la rezerva inepuizabilã a voluntariatului. În acest câmp, care depãºeºte
puterile umane, sã invocaþi mereu ocrotirea Fecioarei Mame, Maria
preasfântã .84

! Destinul Europei este în mâinile voastre

Tema asupra cãreia v-aþi concentrat reflecþiile are o importanþã decisivã
pentru viitorul Europei, ba chiar pentru fiecare popor ºi naþiune. Respectarea
necondiþionatã a dreptului la viaþã pe care îl are persoana umanã, deja
conceputã ºi încã nenãscutã, este unul dintre pilaºtrii pe care se sprijinã orice
societate civilã. Când un stat pune la dispoziþie instituþiile sale pentru ca cineva
sã poatã traduce în act voinþa de suprimare a celui conceput, renunþã la una
dintre datoriile sale de bazã ºi la însãºi demnitatea sa de stat. Sfântul Toma de
Aquino, unul dintre cei mai mari învãþãtori ai conºtiinþei europene, învaþã cã
legea civilã „are putere de lege în mãsura în care este dreaptã”. Aceastã
dreptate – dupã cum explicã Doctorul angelic – se întemeiazã pe legea naturalã,

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs cãtre membrii „Movimento per la vita”, Roma, 25 ianuarie84
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astfel încât o lege care nu este în conformitate cu ea, conchide el, „nu este o
lege, ci coruperea legii”.

Nu este necesar sã recurgem la lumina credinþei creºtine pentru a înþelege
aceste adevãruri de fond. Când Biserica face apel la ele, nu vrea sã introducã
un stat creºtin: ea vrea doar sã promoveze un stat uman. Un stat care sã
recunoascã faptul cã datoria sa de bazã este apãrarea drepturilor fundamentale
ale persoanei umane, în special a celei mai slabe. ªi cine este mai slab decât
persoana zãmislitã ºi încã nenãscutã?

Dar voi aþi vrut sã reflectaþi în special asupra dreptului la viaþã pe care îl are
cel zãmislit ºi destinul Europei. Este uºor de observat contradicþia stridentã
dintre legalizarea avortului, de acum înainte în act, din pãcate, în aproape toatã
Europa, ºi ceea ce constituie mãreþia culturii europene. Având rãdãcinile sale
majore în moºtenirea greacã ºi latinã, ea a gãsit în creºtinism aportul iluminant
ce i-a îngãduit sã se întindã împreunã cu creºtinismul cãtre orizonturi de
mãreþie superioarã. Europa a descoperit demnitatea fiecãrei persoane umane ca
atare: o descoperire care a fãcut din cultura europeanã o culturã în mod eminent
umanistã. Fiind înrãdãcinatã în latinitate, e a fost ºcoala dreptului, înþeles ca
organizare raþionalã a vieþii sociale bazate pe dreptate. Moºtenind cultura
greacã, cultura europeanã a vãzut în folosirea justã a raþiunii – conceputã ca
facultate de pãtrundere a realitãþii ce nu se lasã dominatã de propriile interese
particulare – unul dintre semnele cele mai clare ale mãreþiei omului.

Ei bine, în acest incomparabil patrimoniu cultural, legalizarea avortului s-a
inserat ca un element strãin, purtând în sine germenele corupþiei. Cum se poate
vorbi în continuare de demnitatea oricãrei persoane, câtã vreme se îngãduie
uciderea celei mai slabe ºi a celei mai nevinovate? În numele cãrei dreptãþi se
face cea mai nedreaptã discriminare a persoanelor, declarând cã unele sunt
demne de apãrare, iar altora aceastã demnitate le este negatã? Ce fel de raþiune
se actualizeazã aici, dacã ºi pentru motive utilitariste sau hedonistice se
îngãduie eliminarea unui nevinovat? Într-adevãr, în legãturã cu aceastã
problemã, Europa îºi joacã destinul sãu viitor, deoarece dã semne de decadenþã
moralã ºi de sãrãcire demograficã, riscând astfel sã risipeascã un patrimoniu
cultural ce i-a fost transmis de gânditori iluºtri, mari juriºti ºi sfinþi admirabili.

Prezenþa voastrã, zelul cu care aþi participat la aceste zile de studiu aratã însã
cât de serioasã ºi adâncã este voinþa voastrã de a schimba direcþia de mers pe
acest drum. Nu vã temeþi de greutatea acestei misiuni. Sã nu vã frâneze mersul
faptul cã sunteþi o minoritate. Istoria Europei aratã cã, nu de puþine ori, marile
salturi calitative ale culturii sale au fost favorizate de mãrturia unor solitari,
care deseori a fost plãtitã cu sacrificiu personal. Forþa este în adevãrul însuºi,
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ºi nu în cifre. Europa de mâine este în mâinile voastre. Fiþi vrednici de aceastã
misiune. Voi vã strãduiþi sã redaþi Europei demnitatea sa: aceea de a fi locul
unde persoana, fiecare persoanã, este confirmatã în demnitatea sa
incomparabilã .85

! Familia ºi societatea

Familia este o comunitate de persoane, cea mai micã celulã socialã, ºi, ca
atare, este o instituþie fundamentalã pentru viaþa oricãrei societãþi.

Ce aºteaptã de la societate familia ca instituþie? Înainte de toate, sã fie
recunoscutã în identitatea sa ºi admisã în calitate de subiect social. Aceastã
naturã de subiect este legatã de identitatea proprie cãsãtoriei ºi familiei.
Cãsãtoria, care se aflã la baza instituþiei familiei, constã într-un legãmânt prin
care „un bãrbat ºi o femeie alcãtuiesc între ei o comunitate pe toatã viaþa,
orânduitã prin caracterul ei natural spre binele soþilor, ca ºi spre generarea ºi
educarea copiilor”. Numai o astfel de unire poate fi recunoscutã ºi confirmatã
drept „cãsãtorie” în sânul societãþii. Din contrã, celelalte uniri de persoane, care
nu rãspund condiþiilor amintite mai sus, nu pot fi recunoscute, chiar dacã astãzi
se rãspândesc, în aceastã privinþã, tendinþe foarte periculoase pentru viitorul
familiei ºi al societãþii înseºi.

Nici o societate umanã nu se poate expune riscului permisivitãþii în
probleme de fond privind esenþa cãsãtoriei ºi a familiei! O astfel de
permisivitate moralã nu poate decât sã aducã prejudicii exigenþelor autentice
ale pãcii ºi ale comuniunii dintre oameni. Înþelegem astfel de ce Biserica apãrã
cu tãrie identitatea familiei ºi de ce incitã instituþiile competente, în special pe
cele responsabile de viaþa politicã, precum ºi organizaþiile internaþionale, sã nu
cedeze ispitei unei aparente ºi false modernitãþi.

Comunitate de viaþã ºi de iubire, familia este o realitate socialã temeinic
înrãdãcinatã ºi, într-un mod cu totul deosebit, o societate suveranã, chiar dacã
ea este condiþionatã în diferite privinþe. Afirmarea suveranitãþii instituþiei-
familie ºi constatarea multiplelor sale condiþionãri ne fac sã vorbim despre
drepturile familiei. În legãturã cu acest subiect, Sfântul Scaun a publicat în
1983 Carta drepturilor familiei, care îºi pãstreazã încã întreaga actualitate.

Drepturile familiei sunt strâns legate de drepturile omului. Într-adevãr, dacã
familia este comuniune de persoane, împlinirea ei depinde, în mod

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs cãtre participanþii la congresul despre „Il diritto alla vita85
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semnificativ, de justa aplicare a drepturilor persoanelor care o alcãtuiesc.
Câteva dintre aceste drepturi privesc în mod imediat familia, ca dreptul
pãrinþilor la procrearea responsabilã ºi la educarea copiilor; alte drepturi,
dimpotrivã, privesc nucleul familial numai în mod indirect: printre acestea, o
importanþã deosebitã o au dreptul la proprietate, în special la ceea ce numim
proprietatea familialã ºi dreptul la muncã.

Cu toate acestea, drepturile familiei nu sunt simpla sumã matematicã a
drepturilor persoanei, familia fiind ceva mai mult decât suma membrilor ei luaþi
separat. Ea este comunitate de pãrinþi ºi de copii, uneori o comunitate compusã
din mai multe generaþii. Din acest motiv, calitatea sa de subiect, care se
realizeazã dupã planul lui Dumnezeu, fundamenteazã ºi cere drepturi
particulare ºi specifice. Plecând de la principiile morale enunþate, Carta
drepturilor familiei consolideazã existenþa instituþiei familiale în ordinea
socialã ºi juridicã a „marii” societãþi: a naþiunii, a statului ºi a comunitãþilor
internaþionale. Fiecare dintre aceste „mari” societãþi este cel puþin indirect
condiþionatã de existenþa familiei; pentru aceasta, definirea datoriilor ºi a
drepturilor „marii” societãþi faþã de familie este o chestiune extrem de
importantã ºi de esenþialã.

În primul rând, gãsim legãtura cvasiorganicã ce se instaureazã între familie
ºi naþiune. Fireºte, nu putem vorbi de naþiune în sens propriu în toate cazurile.
Dar existã grupuri etnice care, deºi nu pot fi considerate ca adevãrate naþiuni,
acced totuºi într-o oarecare mãsurã la rangul de „mare” societate. Într-o ipotezã,
ca ºi în cealaltã, legãtura familiei cu grupul etnic sau cu naþiunea se sprijinã,
înainte de toate, pe participarea la culturã. Într-un sens, pãrinþii dau naºtere ºi
pentru naþiune unor copii, ca sã facã parte dintre membrii acesteia ºi sã
participe la patrimoniul ei istoric ºi cultural. De la început, identitatea unei
familii se dezvoltã într-o oarecare mãsurã dupã imaginea identitãþii naþiunii
cãreia îi aparþine.

Participând la patrimoniul cultural al naþiunii, familia contribuie la
suveranitatea specificã ce se naºte din cultura ºi limba sa. Am abordat aceastã
problemã la Adunarea UNESCO de la Paris, în 1980, ºi am revenit de
nenumãrate ori asupra ei, din pricina importanþei sale de netãgãduit. Datoritã
culturii ºi limbii, nu numai naþiunea, ci fiecare familie îºi gãseºte suveranitatea
spiritualã. Altfel, ar fi greu de explicat numeroase evenimente vechi ºi recente,
fericite ºi dureroase, victorii ºi înfrângeri, care aratã cât de organic este legatã
familia de naþiune ºi naþiunea de familie.

Legãtura familiei cu statul este în parte asemãnãtoare ºi în parte diferitã.
Într-adevãr, statul se distinge de naþiune prin structura sa mai puþin „familialã”,
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cãci este organizat în funcþie de un sistem politic ºi în mod mai „birocratic”. Cu
toate acestea, chiar ºi sistemul statului are într-un sens un „suflet”, în mãsura
în care rãspunde naturii sale de „comunitate politicã” orânduitã juridic în
vederea binelui comun. Familia se aflã în relaþie strânsã cu acest „suflet”, ea
este legatã de stat tocmai în virtutea principiului subsidiaritãþii. Într-adevãr,
familia este o realitate socialã care nu dispune de toate mijloacele necesare
pentru a-ºi realiza finalitãþile proprii, îndeosebi în domeniile instruirii ºi ale
educaþiei. Statul este atunci chemat sã intervinã dupã principiul menþionat:
acolo unde familia îºi este sieºi suficientã, se cuvine sã fie lãsatã sã acþioneze
în mod autonom; o intervenþiei excesivã a statului s-ar vãdi nu numai
nerespectuoasã, ci ºi dãunãtoare, cãci ar constitui o violare evidentã a
drepturilor familiei; numai acolo unde ea nu-ºi este în mod real suficientã sieºi,
statul are calitatea ºi datoria de a interveni.

În afara domeniului educaþiei ºi al instruirii la toate nivelele, ajutorul
statului, care în orice caz nu trebuie sã excludã iniþiativele persoanelor private,
se exprimã, de exemplu, în instituþiile care vizeazã salvgardarea vieþii ºi
sãnãtãþii cetãþenilor ºi, îndeosebi, în mãsurile de prevedere care privesc lumea
muncii. ªomajul constituie în zilele noastre una dintre ameninþãrile cele mai
serioase pentru viaþa familialã, preocupã pe bunã dreptate politica statelor ºi
este un obiect de reflecþie atentã pentru doctrina socialã a Bisericii. Mai mult
ca oricând, în consecinþã, este indispensabil ºi urgent sã-i aducem remedii prin
soluþii curajoase, ºtiind sã ne întoarcem privirea, chiar dincolo de graniþele
naþionale, cãtre numeroasele familii pentru care lipsa de lucru se traduce printr-
o situaþie de mizerie dramaticã.

Vorbind despre muncã în legãturã cu familia, se cuvine sã subliniem
importanþa ºi ponderea muncii femeilor în cãminul lor: trebuie sã fie
recunoscutã ºi valorizatã la maximum. „Datoria” femeii care, dupã ce a dat
naºtere unui copil, îl hrãneºte, îl îngrijeºte ºi are grijã de educaþia lui, în special
în decursul primilor ani, este atât de mare încât nu se poate compara cu nici o
muncã profesionalã. Acest lucru trebuie afirmat limpede, la fel cum trebuie
apãrat orice alt drept legat de muncã. Maternitatea, cu toate ostenelile pe care
le cuprinde, trebuie sã dobândeascã o recunoaºtere chiar economicã cel puþin
egalã cu aceea a celorlalte munci prestate pentru a întreþine familia într-o
perioadã atât de delicatã a existenþei sale.

Se cuvine cu adevãrat sã nu se precupeþeascã nici un efort pentru ca familia
sã fie recunoscutã ca societatea primordialã ºi, într-un sens, „suveranã”.
„Suveranitatea” sa este indispensabilã pentru binele societãþii. O naþiune cu
adevãrat suveranã ºi puternicã din punct de vedre spiritual este întotdeauna
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compusã din familii puternice, conºtiente de vocaþia lor ºi de misiunea lor în
istorie. Familia se situeazã în centrul tuturor acestor probleme ºi al acestor
îndatoriri: a o surghiuni într-un rol subaltern ºi secundar, îndepãrtând-o de la
locul care-i revine în societate, înseamnã a cauza un grav prejudiciu creºterii
autentice a întregului corp social .86

IV. PARTICIPAREA LA VIAÞA ªI LA MISIUNEA BISERICII

! Familia în misterul Bisericii

Între rolurile fundamentale ale familiei creºtine este ºi rolul eclezial, adicã
familia este în serviciul edificãrii împãrãþiei lui Dumnezeu în istorie prin
participarea la viaþa ºi misiunea Bisericii.

Pentru a înþelege mai bine baza, conþinutul ºi caracteristicile acestei
participãri, trebuie studiate adânc legãturile multiple ºi profunde, care leagã
Biserica de familia creºtinã, fãcând din familie o „Bisericã în miniaturã”
(ecclesia domestica), aºa încât familia, în felul ei, este imaginea vie ºi
reprezentarea istoricã a misterului însuºi al Bisericii.

În primul rând, este Biserica, mama cea care dã viaþã, educã ºi edificã
familia creºtinã, împlinind misiunea de mântuire pe care a primit-o de la
Domnul sãu. Prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, Biserica reveleazã
familiei creºtine adevãrata sa identitate, adicã ceea ce ea este ºi trebuie sã fie
dupã planul lui Dumnezeu. Prin celebrarea sacramentelor, Biserica îmbogãþeºte
ºi întãreºte familia creºtinã cu harul lui Cristos, în vederea sfinþirii ei pentru
gloria Tatãlui; iar prin proclamarea reînnoitã a poruncii noi a iubirii, Biserica
însufleþeºte ºi cãlãuzeºte familia creºtinã la slujirea iubirii, pentru a imita ºi a
reînvia aceeaºi iubire de dãruire ºi de sacrificiu, pe care Cristos Isus o nutreºte
pentru întreaga omenire.

La rândul ei, familia creºtinã este inclusã în misterul Bisericii pânã la acel
punct de a lua parte, în felul ei, la misiunea de mântuire proprie Bisericii,
anume: soþii ºi pãrinþii creºtini, prin puterea sacramentului, „au starea lor de
viaþã ºi, în funcþia lor, darul propriu în mijlocul poporului lui Dumnezeu”. De
aceea, nu numai cã „primesc” iubirea lui Cristos, devenind comunitate
„mântuitã”, dar sunt chemaþi sã „transmitã” fraþilor aceeaºi dragoste a lui
Cristos, devenind în felul acesta comunitate „care mântuieºte”. Astfel, familia
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creºtinã, în timp ce este opera ºi semnul fecunditãþii supranaturale a Bisericii,
devine simbol, mãrturie ºi participare la maternitatea Bisericii .87

! Familia creºtinã crede ºi evanghelizeazã

În mãsura în care familia creºtinã primeºte evanghelia ºi se maturizeazã în
credinþã, ea devine evanghelizatoare. Sã îl mai ascultãm încã o datã pe papa
Paul al VI-lea: 

Familia, ca ºi Biserica, trebuie sã fie un spaþiu unde evanghelia este transmisã ºi
de unde iradiazã evanghelia. Deci, în intimitatea unei familii conºtiente de aceastã
misiune, toþi membrii familiei evanghelizeazã ºi sunt evanghelizaþi. Pãrinþii nu
numai cã transmit copiilor evanghelia, ci pot primi de la ei evanghelia trãitã adânc.
O astfel de familie devine evanghelizatoare pentru multe familii în mediul unde-ºi
desfãºoarã activitatea.

Aºa cum au amintit pãrinþii sinodali, reluând apelul lansat la Puebla,
viitoarea evanghelizare depinde în mare parte de Biserica domesticã – familia.
Aceastã misiune apostolicã a familiei este însãmânþatã la botez ºi primeºte de
la harul sacramental al Cãsãtoriei o nouã forþã pentru a transmite credinþa,
pentru a sfinþi ºi transforma societatea actualã dupã planul lui Dumnezeu.

Familia creºtinã, mai ales astãzi, are vocaþia specialã de a fi martorã a
legãmântului învierii lui Cristos, prin iradierea constantã a bucuriei iubirii ºi a
siguranþei speranþei, de care trebuie sã dea mãrturie: „Familia creºtinã proclamã
cu glas viu virtuþile prezente ale împãrãþiei lui Dumnezeu ºi speranþa în viaþa
fericitã”.

Necesitatea absolutã a catehezei familiale este cerutã cu mai multã tãrie în
anumite împrejurãri pe care Biserica le întâlneºte în diferite locuri, ºi anume:
„acolo unde legislaþia antireligioasã interzice educaþia în credinþã sau acolo
unde necredinþa ori secularizarea fac imposibilã o adevãratã creºtere religioasã,
aceastã «Bisericã domesticã» rãmâne singurul mediu unde copii ºi tinerii pot
primi o catehizare autenticã” .88

! Instrumente de evanghelizare

Faþã de proprii copii, pãrinþii au un rol de neînlocuit, nu doar ca primi
educatori în credinþã ºi ca modele de virtute, ci ºi ca exemple ale unei fidele
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iubiri conjugale. În acea comunitate de iubire ºi de încredere care ar trebui sã
fie orice familie, pãrinþii ºi copiii pot fi evanghelizaþi ºi, în acelaºi timp, pot fi
instrumente de evanghelizare. Respectarea autenticã a vieþii ºi a demnitãþii
umane, caritatea generoasã ºi simþul datoriei ºi al dreptãþii, înrãdãcinate stabil
în evanghelie, provin dintr-o familie unde au întâietate raporturile sãnãtoase
între copii ºi pãrinþi ºi unde fiecare membru al familiei cautã sã se fie de ajutor
celorlalþi. Familia unde rugãciunea, susþinerea iubitoare ºi formarea credinþei
sunt principii constante va aduce beneficii foarte mari nu doar membrilor
familiei, ci ºi Bisericii ºi societãþii .89

! Misiunea apostolicã a familiei

Când vorbim despre evanghelizare, trebuie sã ne gândim, înainte de toate,
la familiile creºtine: celula originarã a oricãrei comunitãþi umane, prevãzutã de
ordinea creaþiei, este ºi locul de bazã pentru învãþarea credinþei. Familia este
locul întâlnirii dintre generaþii; în ea trebuie sã fie învãþate virtuþile sociale; în
relaþiile zilnice, credinþa devine experienþã personalã ºi, în acelaºi timp,
comunitarã. Grija faþã de suflete trebuie aºadar sã aibã ca þintã întãrirea
familiei, protejarea ei în faþa ameninþãrii tendinþelor ce o duºmãnesc ºi
cãlãuzirea ei cãtre misiunea apostolicã în mãsura în care e o realitate maturã.

O grijã deosebitã, la care particip ºi eu, trebuie sã fie atenþia faþã de
generaþiile tinere ale Bisericii. Ei vor fi cei care au sã transmitã nãvodul
credinþei la generaþiile urmãtoare. Deci trebuie sã ne îngrijim de puterea lor
interioarã ºi de mãrturia credinþei lor. Consacraþi toate energiile voastre în
favoarea tinerilor. Au nevoie de toatã încrederea noastrã ºi de un dialog sincer
cu adulþii. Numai în felul acesta poate fi umplutã din ambele pãrþi distanþa
dintre tineri ºi adulþi, care astãzi pare sã fie mai mare decât cea care separa
generaþiile trecute. Arãtaþi-le, aºadar, tinerilor cã sunteþi tovarãºii lor de viaþã,
cã receptaþi întrebãrile ºi necesitãþile lor ºi cã puteþi sã le daþi mãrturie despre
ceea ce poate sã facã evanghelia în viaþa lor. Cu cât ne angajãm mai multã în
favoarea tinerilor, cu atât mai clar ºi mai hotãrât trebuie sã fie modul în care
stãm aproape de ei ca pãstori. Informaþi-i în legãturã cu cei care, prin erorile lor
ideologice, ar putea sã-i corupã. Încurajaþi cu suflet bun noile experienþe
pozitive ale tinerilor, dar, în acelaºi timp, arãtaþi-le unde încep cãile greºite ºi
care sunt drumurile trasate de Sfânta Scripturã ºi de tradiþia creºtinã. Din cauza
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lipsei de preoþi, puneþi alãturi de tineri un numãr potrivit de îngrijitori de suflete
de bunã calitate, ce pot sã comunice în mod convingãtor ºi entuziast puterea ºi
frumuseþea revelaþiei biblice ºi a credinþei Bisericii. Aºadar, acordaþi un spaþiu
suficient mãrturiei de credinþã a tinerilor ºi ascultaþi pãrerile lor; deoarece
„Domnul le aratã deseori celor tineri ceea ce este mai bun”, cum zice sfântul
Benedict.

Fãrã îndoialã, e bine sã-i ajutaþi mereu pe tineri, sã-i legaþi de elementele
fundamentale ale concepþiei creºtine despre viaþã ºi despre angajarea socialã cu
inimã curatã, cum ne spune învãþãtura Bisericii când vorbeºte despre Domnul
ºi despre dogmele credinþei. Fiþi conºtienþi, de asemenea, ºi transmiteþi tinerilor
lucrul acesta, ºi anume cã noi, cei adulþi, am vãzut mai întâi ºi am început sã
stimãm anumite valori noi ºi opþiuni pentru ca omenirea sã aibã o viaþã mai
sigurã, care apoi au fost descoperite ºi acceptate de cãtre cei tineri. Mã refer
aici mai ales la pace, la dezvoltarea popoarelor ºi la mediu .90

! Deschiderea faþã de viaþa „cu alþii” ºi „pentru alþii”

În domeniul vast în care proiectul de viaþã, elaborat în tinereþe, se întâlneºte
cu „alþii”, am atins punctul cel mai nevralgic. Sã observãm în continuare cã
acest punct central, în care „eu-l” nostru personal se deschide cãtre viaþa „cu
alþii” ºi „pentru alþii” în legãmântul matrimonial, gãseºte în Sfânta Scripturã un
cuvânt foarte semnificativ: „Va lãsa omul pe tatãl ºi pe mama sa ºi se va uni
cu soþia sa”. Acel „va lãsa” meritã o atenþie deosebitã. Istoria omenirii trece
încã de la început – va trece pânã la sfârºit – prin familie. Omul intrã în ea prin
naºtere, pe care o datoreazã pãrinþilor, tatãlui ºi mamei, pentru a pãrãsi apoi la
momentul potrivit acest prim climat de viaþã ºi de iubire ºi a trece la unul nou.
„Pãrãsind pe tatãl ºi pe mama”, fiecare dintre voi, în acelaºi timp ºi într-un
anumit sens, îi poartã în interiorul sãu, preiau moºtenirea complexã, care
începe direct ºi izvorãºte în ei ºi în familia lor. În felul acesta, chiar pãrãsind,
fiecare dintre voi rãmâne: moºtenirea pe care o preia îl leagã strâns de cei care
i-au transmis-o ºi cãrora le datoreazã atât de mult. Iar el însuºi – ea ºi el – vor
continua sã transmitã aceeaºi moºtenire. De aceea, porunca a patra din decalog
are o aºa mare importanþã: „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta”.

Este vorba aici, înainte de toate, de moºtenirea de a fi om ºi, apoi, de a fi om
într-o situaþie personalã ºi socialã mai definitã. Sub acest aspect, chiar ºi
asemãnarea fizicã în raport cu pãrinþii are partea sa de contribuþie. Dar mai
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important decât aceasta este întreaga moºtenire a culturii, în centrul cãreia se
gãseºte aproape zilnic limba. Pãrinþii v-au învãþat pe fiecare dintre voi sã
vorbiþi acea limbã care reprezintã expresia esenþialã a legãturii sociale cu
ceilalþi oameni. Aceastã legãturã este determinatã de graniþe mai largi decât
familia însãºi sau decât un anumit mediu. Acestea sunt graniþele cel puþin ale
unui trib, dar de cele mai multe ori sunt graniþele poporului sau ale naþiunii în
care v-aþi nãscut.

În felul acesta, moºtenirea familialã se extinde. Prin educaþia familialã
participaþi la o anumitã culturã, participaþi ºi la istoria poporului sau naþiunii
voastre. Legãtura familialã înseamnã, totodatã, apartenenþa la o comunitate mai
mare decât familia ºi, de asemenea, o altã bazã de identitate a persoanei. Dacã
familia este prima educatoare a fiecãruia dintre voi, în acelaºi timp – prin
familie – educator este tribul, poporul sau naþiunea de care suntem legaþi prin
unitatea culturii, a limbii ºi a istoriei.

Aceastã moºtenire reprezintã, de asemenea, o chemare în sens etic. Primind
credinþa ºi moºtenind valorile ºi conþinuturile care constituie lumea culturalã
a societãþii sale, a istoriei naþiunii, fiecare dintre voi este înzestrat spiritual în
omenitatea sa individualã. Revine aici parabola talanþilor, pe care îi primim
de la creator prin intermediul pãrinþilor noºtri ºi al familiilor noastre, dar ºi al
comunitãþii naþionale de care aparþinem. Faþã de aceastã moºtenire nu putem
avea o atitudine pasivã sau de refuz, cum a fãcut ultimul dintre slujitorii
pomeniþi în parabola talanþilor. Trebuie sã facem tot ceea ce suntem în stare
pentru a asuma aceastã moºtenire spiritualã, pentru a o întãri, pãstra ºi spori.
Aceasta este o obligaþie importantã pentru toate societãþile, în special poate
pentru cele care se gãsesc la începutul existenþei lor autonome sau pentru cele
care trebuie sã apere esenþialul identitãþii propriei naþiuni de pericolul
distrugerii din afarã sau de cel al descompunerii dinlãuntrul acestei existenþe.

Scriindu-vã vouã, tinerilor, caut sã am în faþa ochilor sufletului situaþia
complexã ºi distinctã a triburilor, popoarelor ºi naþiunilor de pe globul
pãmântesc. Tinereþea voastrã ºi proiectul vieþii, pe care fiecare dintre voi îl
elaboreazã în timpul tinereþii, sunt încã de la început inserate în istoria acestor
diferite societãþi, iar lucrul acesta are loc nu „din afarã”, ci, în mod eminent,
„din interior”. Lucrul acesta devine pentru voi o problemã de conºtientizare
familialã ºi, în consecinþã, naþionalã: o chestiune de inimã, o chestiune de
conºtiinþã. Conceptul de „patrie” se dezvoltã în imediata apropiere a
conceptului de „familie” ºi, într-un anumit sens, unul în domeniul celuilalt. Iar
voi, treptat, experimentând aceastã legãturã socialã, care este mai largã decât
legãtura familialã, începeþi ºi sã participaþi la responsabilitatea faþã de binele
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comun al familiei mai mari, care este „patria” pãmânteascã a fiecãruia ºi a
fiecãreia dintre voi. Figurile eminente ale istoriei, vechi sau contemporane, ale
unei naþiuni cãlãuzesc ºi tinereþea voastrã ºi favorizeazã dezvoltarea acelei
iubiri sociale, care deseori se numeºte „amor patriae” .91

! Familia vesteºte, celebreazã ºi slujeºte evanghelia vieþii

Ca Bisericã domesticã, familia e chematã sã vesteascã, sã celebreze ºi sã
slujeascã evanghelia vieþii. E o îndatorire ce-i priveºte, în primul rând, pe soþi,
chemaþi sã fie transmiþãtori ai vieþii, pe baza unei mereu reînnoite conºtiinþe
asupra sensului zãmislirii ca eveniment privilegiat în care se vãdeºte cã viaþa
umanã este un dar primit pentru a fi, la rându-i, dãruit. În procrearea unei noi
vieþi, pãrinþii observã cã fiul „dacã e rodul dãruirii lor reciproce de iubire, este,
la rându-i, un dar pentru amândoi, un dar care izvorãºte din dar.

Familia îºi îndeplineºte misiunea de a vesti evanghelia vieþii, mai ales prin
educarea copiilor. Prin cuvânt ºi exemplu, în relaþiile ºi alegerile de fiecare zi
ºi prin gesturi ºi semne concrete, pãrinþii îºi iniþiazã copiii la libertatea
autenticã, ce se realizeazã în dãruirea sincerã de sine, ºi cultivã în ei respectul
faþã de celãlalt, simþul de dreptate, primirea cordialã, dialogul, slujirea
generoasã, solidaritatea ºi orice altã valoare ce ajutã la trãirea vieþii ca pe un
dar. Acþiunea educativã a pãrinþilor creºtini trebuie sã se facã slujire a credinþei
copiilor ºi ajutor oferit lor ca sã-ºi împlineascã vocaþia primitã de la Dumnezeu.
În misiunea educativã a pãrinþilor e cuprins faptul de a-ºi învãþa copiii ºi a le
da mãrturie despre adevãratul sens al suferinþei ºi al morþii: o vor putea face
dacã vor ºti sã fie atenþi la orice suferinþã pe care o vor întâlni în jurul lor ºi, în
primul rând, dacã vor ºti sã dezvolte atitudini de apropiere, asistenþã ºi
participare faþã de bolnavi ºi bãtrâni în mediul familial.

Pe lângã aceasta, familia celebreazã evanghelia vieþii prin rugãciunea
zilnicã, individualã ºi familialã: prin ea îl laudã pe Domnul ºi îi mulþumeºte
pentru darul vieþii ºi implorã luminã ºi putere pentru a înfrunta momentele de
dificultate ºi suferinþã, fãrã a-ºi pierde niciodatã speranþa. Dar celebrarea care
dã semnificaþie oricãrei alte forme de rugãciune ºi de cult este aceea care se
exprimã în existenþa de fiecare zi a familiei, dacã e o existenþã fãcutã din iubire
ºi dãruire.

Celebrarea se transformã astfel într-o slujire a evangheliei vieþii, care se
exprimã prin solidaritate, experimentatã în interiorul ºi în jurul familiei ca
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atenþie grijulie, treazã ºi cordialã în acþiunile mici ºi smerite de fiecare zi. O
expresie deosebit de semnificativã a solidaritãþii între familii e disponibilitatea
de a adopta sau de a lua în încredinþare copii pãrãsiþi de pãrinþii lor sau aflaþi
în orice situaþie de gravã dificultate. Adevãrata iubire paternã sau maternã ºtie
sã meargã dincolo de legãturile de carne ºi sânge ºi sã primeascã ºi copii din
alte familii, oferindu-le cele necesare pentru viaþã ºi pentru dezvoltare deplinã.
Printre formele de adopþiune, meritã propusã ºi adopþiunea la distanþã, care e
de preferat în cazurile în care pãrãsirea are drept unic motiv condiþiile de mare
sãrãcie a familiei. Într-adevãr, printr-un astfel de tip de adopþiune, li se oferã
pãrinþilor ajutoarele necesare pentru a-ºi pãstra ºi educa proprii copii, fãrã a-i
dezrãdãcina din mediul lor natural.

Înþeleasã ca „determinarea hotãrâtã ºi perseverentã de a se implica pentru
binele comun”, solidaritatea se cere exercitatã ºi prin diferite forme de
participare socialã ºi politicã. Prin urmare, a sluji evanghelia vieþii implicã
efortul familiilor, mai ales prin participare la asociaþii adecvate, pentru ca legile
ºi instituþiile statului sã nu lezeze în nici un fel dreptul la viaþã, de la zãmislire
pânã la moartea naturalã, ci sã-l apere ºi sã-l promoveze .92

! „Evanghelia familiei” are nevoie de martori vii

Am început Anul Familiei la Nazaret, în solemnitatea Sfintei Familii; dorim,
de-a lungul acestui an, sã facem un pelerinaj pânã în acest loc de har care a
devenit sanctuarul sfintei familii în istoria omenirii. Dorim sã facem acest
pelerinaj regãsind conºtiinþa patrimoniului de adevãr despre familie care, de la
început, constituie una dintre comorile Bisericii. Este comoara care se adunã
începând cu bogata tradiþie a Vechiului Legãmânt, care se desãvârºeºte în Cel
Nou ºi care îºi gãseºte expresia plenarã ºi emblematicã în misterul sfintei
familii, prin care Mirele dumnezeiesc îndeplineºte rãscumpãrarea tuturor
familiilor. Plecând de aici, Isus proclamã „evanghelia familiei”. Din aceastã
comoarã de adevãr se inspirã toate generaþiile de ucenici ai lui Cristos,
începând cu apostolii, a cãror învãþãturã am folosit-o pe larg în aceastã
scrisoare.

În epoca noastrã, aceastã comoarã este exploatatã din plin de documentele
Conciliul al II-lea din Vatican; de asemenea, analizele interesante sunt
dezvoltate în numeroase discursuri consacrate soþilor de cãtre Pius al XII-lea,
în enciclica Humanae vitae a lui Paul al VI-lea, în intervenþiile Sinodului
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episcopilor consacrat familiei (1980) ºi în îndemnul apostolic Familiaris
consortio. Am menþionat deja aceste luãri de poziþie ale magisteriului. Dacã
revin acum asupra lor, o fac pentru a sublinia amploarea ºi bogãþia acestei
comori de adevãr creºtin despre familie. Totuºi, numai mãrturiile scrise nu
sunt îndeajuns. Mult mai importante sunt mãrturiile vii. Paul al VI-lea a atras
atenþia cã „omul contemporan îi ascultã mai bucuros pe martori decât pe
învãþãtori, sau, dacã-i ascultã pe învãþãtori, aceasta se datoreazã faptului cã sunt
martori”. Comoara familiei este încredinþatã, în Bisericã, în special martorilor,
taþilor ºi mamelor, fiilor ºi fiicelor care, prin familia lor, ºi-au gãsit drumul
vocaþiei umane ºi creºtine, dimensiunea „omului lãuntric” despre care vorbeºte
Apostolul, ºi care au ajuns astfel la sfinþenie. Sfânta familie este cea dintâi
dintre atâtea alte familii sfinte. Conciliul a reamintit cã sfinþenia este vocaþia
universalã a celor botezaþi. În epoca noastrã, ca ºi în trecut, nu lipsesc martori
ai „evangheliei familiei”, chiar dacã ei nu sunt cunoscuþi sau dacã n-au fost
canonizaþi de Bisericã .93

V. O COMUNITATE ÎN DIALOG CU DUMNEZEU

! Biserica se roagã pentru familii

Biserica se roagã pentru familia creºtinã ºi o educã, pentru a trãi în
generoasã coerenþã cu darul ºi misiunea preoþeascã primite de la Cristos, marele
preot. În realitate, preoþia Botezului primitã de toþi creºtinii, preoþie trãitã în
cãsãtoria-sacrament, constituie pentru soþi ºi pentru familie baza vocaþiei ºi
misiunii preoþeºti, pentru care faptele existenþei lor zilnice se transformã în
„sacrificii spirituale plãcute lui Dumnezeu prin mijlocirea lui Cristos”. Iar
aceasta se întâmplã nu numai cu celebrarea sfintei Euharistii ºi a altor
sacramente ºi cu jertfa de sine însuºi lui Dumnezeu, ci ºi cu viaþa de rugãciune,
cu dialogul rugãtor cu Tatãl ceresc prin Isus Cristos ºi în Duhul Sfânt.

Rugãciunea familialã are caracteristicile sale specifice. Este o rugãciune
fãcutã în comun, soþ ºi soþie împreunã, pãrinþi ºi copii împreunã. Comuniunea
rugãciunii este rodul acelei comuniuni dãruite de sacramentul Botezului ºi al
Cãsãtoriei. Membrilor familiei creºtine li se pot aplica în mod deosebit
cuvintele cu care Cristos Domnul a fãgãduit prezenþa sa: „Adevãr zic vouã:
dacã doi dintre voi se vor aduna pe pãmânt pentru a cere ceva, Tatãl meu care
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este în ceruri le va da. Pentru cã unde sunt doi sau trei adunaþi în numele meu,
eu sunt în mijlocul lor”.

O astfel de rugãciune are drept conþinut original însãºi viaþa de familie, care
în toate circumstanþele sale este interpretatã ca vocaþia lui Dumnezeu ºi este
transpusã în viaþã ca rãspuns familial la chemarea lui Dumnezeu în toate
împrejurãrile vieþii: bucurii ºi dureri, speranþe ºi tristeþe, naºteri ºi aniversãri,
aniversarea naºterii pãrinþilor, plãceri, îndepãrtãri îndelungate ºi întoarceri,
alegeri importante ºi decisive în viaþã, moartea persoanelor iubite etc.
marcheazã intervenþia iubirii lui Dumnezeu în istoria familiei, aºa cum trebuie
sã marcheze ºi momentul favorabil pentru rugãciuni de mulþumire, de cerere
ºi de încredinþare plinã de încredere a familei Tatãlui comun din ceruri. Apoi,
demnitatea ºi responsabilitatea familiei creºtine – Biserica domesticã – pot fi
trãite numai cu ajutorul necontenit al lui Dumnezeu, care va fi dãruit, fãrã
îndoialã, dacã va fi cerut cu umilinþã ºi încredere .94

! Educarea copiilor la rugãciune

Pãrinþii creºtini, în forþa demnitãþii ºi misiunii lor, au rolul specific de a-l
educa pe copii la rugãciune, de a-i introduce în descoperirea progresivã a tainei
lui Dumnezeu ºi în dialogul personal cu Dumnezeu, aºa cum învaþã Conciliul
al II-lea din Vatican: „în familia creºtinã – îmbogãþitã cu harul ºi misiunea
sacramentului cãsãtoriei – copiii trebuie sã înveþe a percepe, din fragedã
copilãrie, pe Dumnezeu ºi a-l iubi, precum ºi a-l iubi pe aproapele în spiritul
credinþei pe care au primit-o la Botez”.

Momentul fundamental ºi de neînlocuit al educaþiei la rugãciune este
exemplul concret, mãrturia vie a faptelor pãrinþilor, pentru cã, rugându-se
împreunã cu copiii, tatãl ºi mama îºi împlinesc rolul preoþesc propriu ºi coboarã
în adâncul inimii copiilor, lãsând urme adânci pe care nu le vor ºterge
evenimentele vieþii viitoare. Sã ascultãm chemarea papei Paul al VI-lea cãtre
pãrinþi: 

Mamelor, îi învãþaþi pe copiii voºtri sã se roage creºtineºte?... Îi pregãtiþi, în
colaborare armonioasã cu preoþii, pe copiii voºtri la primirea sacramentelor
iniþierii: Spovada, prima Împãrtãºanie ºi sfântul Mir?... Îi obiºnuiþi ca, atunci când
sunt bolnavi, sã se gândeascã la suferinþele lui Cristos?... sã cearã ajutorul Maicii
Domnului ºi al sfinþilor... Recitaþi voi sfântul Rozariu în familie?... ªi voi, taþilor,
ºtiþi sã vã rugaþi împreunã cu copiii voºtri... cu toatã comunitatea familialã... cel

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 59.94
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puþin câteodatã?... Exemplul vostru de corectitudine a gândirii ºi a faptelor,
susþinut de rugãciunea fãcutã în comun, este o lecþie pentru viaþã, un act de cult,
cu merit deosebit... ºi în felul acesta duceþi pacea între pereþii casei voastre: „Pace
acestei case!” Aduceþi-vã aminte: în felul acesta construiþi Biserica!95

! Prezenþa sfintei Fecioare Maria în familie ºi în lume

Aþi auzit ºi voi „chemarea” Mariei ºi, într-un anumit fel, aþi devenit
instrumentele sale docile, semne sensibile ale „prezenþei sale active” în istoria
de astãzi, ca, de altfel, în toatã istoria Bisericii, în cea a fiecãrui suflet în parte
ºi a omenirii.

De aceastã prezenþã a Mariei are nevoie în mod deosebit secolul nostru,
asupra cãruia se proiecteazã umbre întunecate, dar în care strãlucesc ºi lumini
speciale de speranþã. Iar sfânta Fecioarã Maria, la rândul ei, face sã nu
lipseascã, pentru cel care ºtie sã o înþeleagã ºi sã o aprecieze, mijlocirea sa
maternã ºi susþinerea ei valabilã ca sã putem înfrunta senin ºi curajos
încercãrile vieþii prezente, crucile zilnice, datoriile mãrturiei noastre creºtine.
Preasfânta Fecioarã Maria ne este alãturi pentru a ne ajuta sã împlinim lucrarea
de edificare a unei lumi întemeiate pe valorile solidaritãþii, dreptãþii, pãcii.

De aceea, trebuie sã vedem anul acesta marian ca o speranþã, o putere de
revitalizare a energiilor supranaturale ale credinþei ºi ale caritãþii, o fel de
„antidot” al numeroaselor veninuri ce riscã, dacã nu suntem atenþi, sã intoxice
pe fiecare persoanã în parte din societate, îndepãrtând-o de Cristos ºi, deci, de
mântuire. Sfânta Fecioarã Maria este ca un fel de busolã, o „stea” luminoasã,
care ne orienteazã mereu spre „soarele dreptãþii”, spre Isus.

Fascinaþia suavã a Mariei preasfinte ne conduce la adevãr ºi ne îndepãrteazã
de seducþiile acestei lumi. Ea ne aratã o frumuseþe superioarã, în care sufletul
nostru gãseºte pacea adevãratã ºi ne face sã redescoperim lumea, dincolo de
orice urâþenie a sa, în realitatea sa ºi în nevinovãþia sa originarã, aºa cum a ieºit
din mâinile creatorului sãu ºi cum a fost mântuitã de sângele
Rãscumpãrãtorului .96

! Binecuvântat este rodul trupului tãu

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 60.95

 IOAN PAUL AL II-LEA, Discurs cãtre Comitetul Central pentru Anul Marian, Roma, 196
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În acest An Marian, Conferinþa Episcopalã Italianã a ales în mod fericit ca
temã a Zilei pentru Viaþã expresia evanghelicã: „Binecuvântat este rodul
trupului tãu”. Aceste cuvinte ale Elisabetei adresate Mariei preasfinte, dacã, pe
de o parte, evocã pentru cei credincioºi începutul mântuirii omenirii, pe de altã
parte, reveleazã ºi faptul cã fiii sunt darul Domnului. Dacã sfânta Fecioarã
Maria este binecuvântatã între toate femeile, fiecare mamã pe pãmânt este
binecuvântatã, pentru cã orice rod al trupului este binecuvântare.

Sã reafirmãm acel adevãr ºi sã spunem un „da” vieþii: un „da” iubirii
adevãrate dintre soþi, mereu deschisã vieþii; un „da” autentic, care trebuie sã-i
ajute sã depãºeascã greutãþile de nelipsit, prezente în orice alegere definitivã.

Sã spunem „da” vieþii ca Maria preasfântã, în momentul minunat ºi istoric
pentru întreaga omenire care este buna-vestire, sã mulþumim lui Dumnezeu
care ne-a dãruit-o prin pãrinþii noºtri iubiþi, sã ne bucurãm ºi sã fim solidari cu
cel care este chemat acum sã o dãruiascã ºi sã o ocroteascã: acestea sunt
lucrurile pe care vreau sã le repet pentru fiecare dintre voi.

Aºadar, cuplurilor tinere sã nu le fie fricã sã dãruiascã viaþa; operatorii
sociali ºi pastorali sã o susþinã ºi sã o apere în toate locurile unde sunt chemaþi
sã slujeascã marea comunitate umanã.

În acest An Marian, femeia care este Mama lui Isus, ºi în Isus e mama
tuturor oamenilor, ne cheamã sã pregãtim adventul celui de al treilea mileniu
acceptând vieþile tinere, angajându-ne sã le formãm ºi sã le educãm pentru
iubirea lui Dumnezeu ºi a fraþilor, sã deschidem drumuri noi încrederii ºi
speranþei. Mariei preasfinte îi încredinþãm acum în rugãciune rodul oricãrui
trup .97

! Toþi suntem fraþi ºi surori ai Mariei preasfinte

În acest An marian, pe care l-am decretat pentru ca toþi credincioºii catolici
sã priveascã mai mult la Maria preasfântã, ea, care ne precede în pelerinajul
credinþei ºi cu o grijã maternã mijloceºte pentru noi înaintea Fiului ei,
rãscumpãrãtorul nostru, doresc sã-i încredinþez ei ºi mijlocirii sale
circumstanþele dificile ale lumii de astãzi, eforturile care se fac ºi se vor face,
deseori cu mari suferinþe, pentru a contribui la dezvoltarea adevãratã a
popoarelor, propusã ºi vestitã de predecesorul meu, Paul al VI-lea.

Aºa cum a procedat mereu pietatea creºtinã, noi îi prezentãm preasfintei
Fecioare grelele situaþii individuale, pentru ca, arãtându-le Fiului ei, sã obþinã

 IOAN PAUL II, Angelus, Roma, 7 februarie 1988.97
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de la el uºurarea ºi schimbarea lor. Dar îi prezentãm, de asemenea, situaþiile
sociale ºi criza internaþionalã cu aspectele ei îngrijorãtoare de mizerie, lipsa
locurilor de muncã, lipsa locuinþelor, cursa înarmãrilor, încãlcarea drepturilor
umane, stãri sau pericole de conflict, parþial sau total. Toate acestea vrem în
final sã le punem în faþa „ochilor ei milostivi”, repetând încã o datã cu credinþã
ºi speranþã vechea antifonã: „Sfântã Maicã a lui Dumnezeu, nu dispreþui rugile
celor care sunt greu încercaþi, ci scapã-ne mereu de toate încercãrile, o,
Fecioarã preamãritã ºi binecuvântatã”.

Maria preasfântã, mama noastrã ºi reginã, este aceea care, întorcându-se
cãtre Fiul ei, spune: „Nu mai au vin”, dar ºi aceea care îl laudã pe Dumnezeu
Tatãl, pentru cã: „I-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici, i-a înãlþat pe cei
smeriþi; i-a umplut de bunuri pe cei flãmânzi, i-a trimis cu mâinile goale pe cei
bogaþi”. Grija ei maternã se intereseazã de aspectele personale ºi sociale ale
vieþii oamenilor de pe pãmânt.

În faþa Preasfintei Treimi, eu încredinþez sfintei Fecioare Maria ceea ce am
prezentat în aceastã scrisoare, invitându-i pe toþi sã reflecteze ºi sã se angajeze
activ în promovarea dezvoltãrii adevãrate a popoarelor, cum afirmã în mod
eficace rugãciunea de la sfânta Liturghie omonimã: 

O, Dumnezeule, care ai dãruit tuturor popoarelor un singur început ºi vrei sã-i
reuneºti într-o singurã familie, fã ca oamenii sã se recunoascã drept fraþi ºi sã
promoveze în solidaritate dezvoltarea oricãrui popor, ca... sã se respecte drepturile
oricãrei persoane ºi comunitatea umanã sã cunoascã un timp de egalitate ºi de
pace .98

! Dimensiunea marianã a vieþii

Dimensiunea marianã a vieþii unui ucenic al lui Cristos se exprimã în mod
deosebit tocmai printr-o astfel de încredinþare filialã faþã de Mama lui
Dumnezeu, iniþiatã prin testamentul fãcut de Cristos pe Golgota. Încredinþându-
se ca un fiu Mariei, creºtinul, ca ºi apostolul Ioan, o primeºte „întru ale sale”
pe mama lui Cristos ºi o introduce în tot ceea ce constituie viaþa lui interioarã,
adicã în „eu-l” sãu uman ºi creºtin: „A luat-o întru ale sale”. În acest fel, el
încearcã sã intre în sfera acelei „iubiri materne” cu care mama
Rãscumpãrãtorului „se îngrijeºte de fraþii Fiului sãu”, „la naºterea ºi creºterea
cãrora ea conlucreazã”, dupã mãsura darului fiecãruia, prin puterea Duhului lui

 IOAN PAUL AL II-LEA, Concluzia scrisorii enciclice Sollicitudo rei socialis, 30 decembrie98
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Cristos. Tot astfel se explicã maternitatea în spirit, care a devenit rolul Mariei
sub Cruce ºi în cenacol.

Aceastã legãturã filialã, aceastã încredinþare mamei ca un fiu nu numai cã
îºi are începutul în Cristos, dar se poate spune cã în final este îndreptatã spre
el. Se poate spune cã Maria continuã sã ni se adreseze tuturor cu aceleaºi
cuvinte pe care le-a rostit în Cana Galileii: „Faceþi tot ce vã va spune el”. Într-
adevãr, el, Cristos, este unicul Mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni. El este
„calea, adevãrul ºi viaþa”, el este acela pe care Tatãl l-a dãruit lumii, pentru ca
omul „sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã”. Fecioara din Nazaret este cea dintâi
„martorã” a acestei iubiri mântuitoare a Tatãlui ºi pururi ºi pretutindeni doreºte
sã-i rãmânã slujitoare smeritã. Faþã de orice creºtin, de orice om, Maria este
aceea „care a crezut” cea dintâi ºi prin aceastã credinþã de mireasã ºi mamã
vrea sã acþioneze asupra tuturor acelora ce i se încredinþeazã ca fii. Se ºtie: cu
cât mai mult aceºti fii stãruie într-o astfel de atitudine ºi înainteazã în ea, cu atât
Maria îi aduce mai aproape de „nepãtrunsele bogãþii ale lui Cristos”. ªi, în
acelaºi timp, ei îºi dau tot mai bine seama de demnitatea omului în toatã
plinãtatea ei ºi de semnificaþia finalã a chemãrii lui, deoarece „Cristos... îl
dezvãluie pe deplin omului pe om”.

Aceastã dimensiune marianã a vieþii creºtine este pusã în mod deosebit în
luminã în relaþie cu femeia ºi cu condiþia ei. Într-adevãr, feminitatea se aflã
într-o relaþie cu totul deosebitã cu Mama Rãscumpãrãtorului, subiect ce va
putea fi aprofundat cu altã ocazie. Aici doresc numai sã arãt cã Maria din
Nazaret aruncã o luminã asupra femeii ca atare, prin însuºi faptul cã
Dumnezeu, în sublimul eveniment al Întrupãrii Fiului, s-a bazat pe slujirea
liberã ºi activã a unei femei. Aºadar, se poate afirma cã femeia, privind la
Maria, gãseºte în ea calea spre o trãire demnã a condiþiei sale ºi spre realizarea
adevãratei sale dezvoltãri. În lumina Mariei, Biserica citeºte pe chipul oricãrei
femei reflexul unei frumuseþi care oglindeºte cele mai înalte sentimente de care
este capabilã inima omeneascã: iubirea în totalã dãruire de sine, puterea de a
face faþã celor mai mari dureri; fidelitatea fãrã margini ºi strãdania neobositã;
capacitatea de a uni intuiþia pãtrunzãtoare cu vorba de încurajare ºi întãrire .99

VI. O COMUNITATE ÎN SLUJBA OMULUI

! Ospitalitatea ºi respectul

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Redemptoris Mater (25 martie 1987), Editura99
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Însufleþitã ºi susþinutã de porunca nouã a iubirii, familia creºtinã traduce în
viaþã ospitalitatea, respectul ºi slujirea fiecãrui om, consolidând mereu
demnitatea persoanei lui ºi vãzând în el un fiu al lui Dumnezeu.

Acest lucru trebuie sã se întâmple mai ales în sânul ºi în folosul perechilor
de soþi ºi al familiei, strãduindu-se sã promoveze zilnic o autenticã comunitate
de persoane, bazatã ºi alimentatã de comuniunea interioarã a iubirii. Ulterior,
sfera se lãrgeºte mai mult în câmpul vast al comunitãþii ecleziale, în care
familia creºtinã este înglobatã, pentru cã, graþie caritãþii familiei, Biserica poate
ºi trebuie sã-ºi asume o dimensiune mai domesticã, adicã mai familialã,
adoptând un stil de raporturi mai umane ºi mai frãþeºti.

Caritatea trebuie sã meargã mai departe de proprii fraþi în credinþã, pentru
cã „orice om este fratele meu”. În fiecare om – mai ales dacã este sãrac, slab,
suferind ºi nedreptãþit – dragostea ºtie sã descopere chipul lui Cristos ºi un frate
pe care sã-l iubeascã ºi sã-i serveascã.

Pentru ca slujirea omului sã fie trãitã în familie dupã spiritul evangheliei, va
trebui sã se punã în aplicare cu grijã ceea ce Conciliul al II-lea din Vatican cere:
„Ca acest exerciþiu al caritãþii sã fie în afara oricãrei suspiciuni ºi sã se
manifeste astfel încât sã vadã în aproapele chipul lui Dumnezeu, dupã care a
fost creat ºi pe Cristos Domnul, cãruia îi dãruim ceea ce îi dãm celui lipsit”.

Familia creºtinã, în timp ce prin caritate edificã Biserica – se pune în
serviciul omului ºi al lumii, actualizând cu adevãrat acea „promovare umanã”,
care este sintetizatã astfel de cãtre mesajul sinodului cãtre familii: 

O altã obligaþie a familiei este aceea de a forma oameni pentru iubire ºi de a
practica iubirea în toate raporturile pe care le au cu alþii, astfel încât familia sã nu
se închidã în ea însãºi, ci sã rãmânã deschisã comunitãþii, fiind animatã de sensul
dreptãþii ºi de grija faþã de alþii, precum ºi de datoria propriei responsabilitãþi faþã
de întreaga societate .100

! Separãrile forþate ºi situaþia imigranþilor

Situaþia în care se gãsesc imigranþii este de cele mai multe ori paradoxalã:
fiind obligaþi sã ia decizii curajoase pentru binele familiei pe care o au sau
doresc sã o formeze, ei sunt, de fapt, privaþi de posibilitatea de a atinge
aspiraþiile lor legitime.

 IOAN PAUL AL II-LEA, Familiaris consortio, 64.100
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Având misiunea de a transmite valorile vieþii ºi ale iubirii, familia care
emigreazã întâmpinã dificultãþi în a trãi propria vocaþie tocmai din cauza
exodului migrator, ce o loveºte în diferite moduri.

Alãturi de reîntregirile familiale, continuã sã supravieþuiascã, ba, mai mult,
se înmulþesc sistemele care permanentizeazã separarea forþatã a soþilor.
Muncitorii, nu doar cei stagionali sau cei fãrã acte în regulã, sunt constrânºi sã
rãmânã departe pentru mai multe luni sau mai mulþi ani de soþiile lor, care
trebuie, în consecinþã, sã-ºi asume roluri pe care nu sunt obiºnuite sã le
îndeplineascã. În felul acesta, soþii sunt condamnaþi sã trãiascã departe unul de
altul, ceea ce face ºi mai traumaticã experienþa emigrãrii. De cele mai multe ori,
emigrarea comportã separarea pãrinþilor de copii, constrânºi sã se socializeze
fãrã chipul pãrinþilor ºi educaþi de comportamentul persoanelor în vârstã, care
nu sunt întotdeauna capabile sã ajute generaþiile tinere sã se orienteze spre
viitor.

Dar ºi în cazul familiei imigrante, reîntregitã dupã mai mulþi ani de separare,
caracterul provizoriu al permisului de ºedere sau de muncã influenþeazã deseori
situaþia familialã a mii de muncitori, fãcând ca oricare dintre proiectele lor sã
fie nesigur, inclusiv cel al ºcolarizãrii copiilor, care necesitã prin sine o anumitã
stabilitate pentru o perioadã mai lungã de timp.

De altfel, nu doar caracterul provizoriu al locului de muncã ameninþã
stabilitatea familiilor emigrate. Deseori, faþã de ele se asistã la unele
discriminãri care se manifestã în condiþiile casei unde locuiesc, situate în
sectoarele dãrâmate ale metropolelor sau în refuzarea participãrii lor la nivel
socio-politic sau în excluderea femeii emigrate. Acceptarea muncilor grele
refuzate de populaþia bãºtinaºã deseori comportã ture ºi prelungiri ale
programului de muncã ce îngreuneazã mult creºterea sãnãtoasã ºi armonioasã
a nucleului familial.

Toate acestea pot face ca familia imigranþilor sã nu se deschidã cãtre
societatea ce-i gãzduieºte ºi sã refuze asumarea responsabilitãþilor în afara
mãruntelor interese private. Dupã ce trece de greutãþile iniþiale, cum ar fi
problema subzistenþei, familia imigratã este tentatã sã caute doar valorile
materialiste ºi consumiste ºi sã neglijeze alegerile necesare din punct de vedere
cultural ºi spiritual.

În ce priveºte apoi educaþia copiilor, familia imigratã este deseori lipsitã de
posibilitatea de a transmite limba ºi cultura maternã: pãrinþii imigraþi devin
astfel martori pasivi ai unei ºcoli ºi ai unei societãþi care impun copiilor lor
modele ºi valori non integrate cu valorile familiale. Iar lucrul acesta dã naºtere
unui conflict care, uneori, se terminã fie printr-o totalã ºi amarã capitulare a
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pãrinþilor, fie printr-o totalã separare a copiilor, ce ºi-au însuºit o culturã
diferitã, impermeabilã la valorile pãrinteºti. Dar ºi mai dramatice sunt condiþiile
de viaþã ale familiilor exilate în lagãrele de refugiaþi, unde este imposibilã
proiectarea viitorului pentru toþi membrii familiei, pentru cã aceºtia sunt
complet la îndemâna disponibilitãþii altuia.

Aºa sunt, de exemplu, unitatea atât a cuplului, cât ºi a nucleului familial, ca
ºi armonia integrãrii reciproce a soþilor din punct de vedere moral, afectiv ºi
armonia rodniciei lor în iubire; aceastã armonie implicã creºterea ordonatã a
tuturor membrilor familiei, pentru formarea de personalitãþi sigure din punct
de vedere individual ºi angajate din punct de vedere social ºi care, în acelaºi
timp, necesitã o amplã solidaritate ºi disponibilitate la sacrificiu.

În aceastã privinþã, credinþa dã o luminã ºi o putere care înalþã profund ºi
dezvoltã în perfecþiune valorile sãdite în instituþia familialã, definitã de
Conciliul al II-lea din Vatican ca „Biserica domesticã”. Aceste valori impun
datorii precise acelora care au obligaþia de a favoriza binele comun pentru cei
ce vor sã rãspundã la exigenþele adânci pe care creatorul le-a sãdit în inima
omului.

Biserica reafirmã cu insistenþã cã, pentru un stat de drept, tutelarea familiei
ºi, în special, a familiei imigranþilor ºi refugiaþilor, care sunt împovãrate de
ulterioare dificultãþi, constituie un proiect prioritar inderogabil. Statul trebuie
sã fie garantul paritãþii legislative în tratarea familiilor ºi, în consecinþã, trebuie
sã tuteleze familia imigrantã ºi refugiatã cu toate drepturile ei fundamentale,
evitând orice formã de discriminare în sfera muncii, locuinþei, sãnãtãþii,
educaþiei ºi culturii .101

! Familia ºi „ecologia umanã”

Prima structurã fundamentalã pentru „ecologia umanã” este familia, în sânul
cãreia omul primeºte cele dintâi noþiuni hotãrâtoare despre adevãr ºi despre
bine, învaþã ce înseamnã a iubi ºi a fi iubit ºi, prin urmare, ce înseamnã în mod
concret a fi o persoanã. Ne gândim aici la familia întemeiatã prin cãsãtorie, în
care dãruirea de sine reciprocã dintre bãrbat ºi femeie creeazã un mediu de
viaþã în care copilul poate sã se nascã, sã-ºi dezvolte capacitãþile, sã devinã
conºtient de demnitatea sa ºi sã se pregãteascã sã facã faþã destinului sãu unic
ºi de neînlocuit. Dimpotrivã, se întâmplã adesea ca omul sã se descurajeze de

 IOAN PAUL AL II-LEA, Mesaj pentru „Ziua mondialã a migranþilor”, Roma, 15 August101
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la împlinirea condiþiilor autentice ale reproducþiei umane ºi ajunge sã se
considere pe sine ºi propria-i viaþã ca pe un ansamblu de senzaþii de
experimentat, ºi nu ca pe o lucrare de îndeplinit. De aici se naºte o lipsã de
libertate care îl face sã renunþe la datoria de a se lega în stabilitate cu o altã
persoanã ºi de a zãmisli copii, sau care îl face sã-i considere pe aceºtia ca pe
unul dintre numeroasele „lucruri” pe care poþi sã le ai sau sã nu le ai, dupã plac,
ºi care intrã în concurenþã cu alte posibilitãþi.

Trebuie sã ne întoarcem la considerarea familiei drept sanctuarul vieþii. Într-
adevãr, ea este sacrã: e locul în care viaþa, darul lui Dumnezeu, poate fi primitã
aºa cum se cuvine ºi apãratã de numeroasele atacuri la care e expusã, locul
unde ea se poate dezvolta conform exigenþelor unei creºteri umane autentice.
Împotriva a ceea ce se numeºte cultura morþii, familia constituie locul culturii
vieþii.

În acest domeniu, ingeniozitatea omului pare a se orienta mai degrabã spre
limitarea, suprimarea sau anularea izvoarelor vieþii, recurgând chiar ºi la avort,
din nefericire, foarte rãspândit în lume, decât spre apãrarea ºi lãrgirea
posibilitãþilor vieþii însãºi. În enciclica Sollicitudo rei socialis, au fost
denunþate campaniile sistematice împotriva natalitãþii care, pe baza unei
concepþii false asupra problemei demografice ºi într-un climat de „totalã lipsã
de respect pentru libertatea de decizie a persoanelor interesate”, le supun
adeseori „unor presiuni intolerabile... pentru a le determina sã se supunã acestei
noi forme de oprimare”. Este vorba de politici care îºi extind, cu ajutorul noilor
tehnici, raza de acþiune, ajungând, ca într-un „rãzboi chimic”, sã otrãveascã
viaþa a milioane de fiinþe umane lipsite de apãrare.

Aceste critici se adreseazã mai puþin unui sistem economic, cât unui sistem
etic ºi cultural. Într-adevãr, economia nu este decât un aspect ºi o dimensiune
în complexitatea activitãþii umane. Dacã e absolutizatã, dacã producerea ºi
consumul de mãrfuri ajung sã ocupe centrul vieþii sociale ºi devin singura
valoare a societãþii, nesupuse nici unei alte valori, cauza trebuie cãutatã nu
numai ºi nu atât în sistemul economic, cât în faptul cã întregul sistem socio-
cultural, ignorând dimensiunea eticã ºi religioasã, a slãbit ºi a ajuns sã se
reducã la producerea de bunuri ºi de servicii.

Se pot rezuma toate acestea repetând afirmaþia cã libertatea economicã nu
este decât un element al libertãþii umane. Când ea se face autonomã, când omul
este considerat mai degrabã ca un producãtor sau un consumator de bunuri
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decât ca un subiect care produce ºi consumã pentru a trãi, atunci ea îºi pierde
relaþia corectã cu persoana umanã ºi, pânã la urmã, o alieneazã ºi o oprimã .102

 IOAN PAUL AL II-LEA, Scrisoarea enciclicã Centesimus annus (1991), 39.102



DOCUMENTE

CARTA DREPTURILOR FAMILIEI  103

Prezentare 

Carta drepturilor familiei îºi are originile în cererea formulatã de Sinodul
episcopilor þinut la Roma în anul 1980 pe tema „Datorii ale familiei creºtine în
lumea de astãzi” (cf. „Propositio”, nr. 42). 

Sanctitatea sa papa Ioan Paul al II-lea, în exortaþia apostolicã Familiaris
consortio (nr. 46), primeºte cererea Sinodului ºi angajeazã Sfântul Scaun sã
pregãteascã o Cartã a drepturilor familiei care sã fie prezentatã mediilor ºi
autoritãþilor interesate. 

Este important sã se înþeleagã în mod corect natura ºi stilul acestei Carte, aºa
cum este ea prezentatã acum. 

Documentul nu este o expunere de teologie dogmaticã ºi moralã asupra
cãsãtoriei ºi a familiei, deºi el reflectã gândirea Bisericii în domeniu. Nici nu
este un codice de conduitã pentru persoanele sau instituþiile interesate în
aceastã problemã. Carta diferã ºi de o simplã declaraþie de principii teoretice
privind familia. Ea intenþioneazã, mai curând, sã prezinte tuturor
contemporanilor noºtri, fie cã sunt creºtini sau nu, o formulare – cea mai
completã ºi mai ordonatã posibil – a drepturilor fundamentale inerente acelei
societãþi naturale ºi universale care este familia. 

Drepturile enunþate în Cartã sunt manifestate în conºtiinþa fiinþei umane ºi
în valorile comune ale întregii umanitãþi. Viziunea creºtinã este prezentã în
aceastã Cartã ca o luminã a revelaþiei divine care ilumineazã realitatea naturalã
a familiei. Aceste drepturi izvorãsc, într-o ultimã analizã, din acea lege care
este înscrisã de Creator în inima fiecãrei fiinþe umane. Societatea este chematã
sã apere aceste drepturi de diverse încãlcãri, sã le respecte ºi sã le promoveze
în totalitatea conþinutului lor. 

Drepturile propuse trebuie sã fie înþelese conform caracterului specific al
unei „Carte”. În unele cazuri, ele enunþã adevãrate ºi proprii norme angajate în
mod juridic; în alte cazuri, exprimã postulate ºi principii fundamentale pentru

 Documentul Carta drepturilor familiei a fost elaborat de Sfântul Scaun ºi publicat în 24103

noiembrie 1983. Traducerea documentului în limba românã a fost fãcutã de Mariana Ghergu

ºi apãrut pentru prima datã în colecþia „Documente”, la Editura „Presa Bunã” din Iaºi (2001).
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o legislaþie de îndeplinit ºi pentru dezvoltarea politicii familiale. În toate
cazurile, ele sunt un apel profetic în favoarea instituþiei familiale, care trebuie
sã fie respectatã ºi apãratã de toate uzurpãrile. 

De altfel, aproape toate aceste drepturi se pot gãsi ºi în alte documente, atât
ale Bisericii, cât ºi ale comunitãþii internaþionale. Prezenta Cartã îºi propune sã
le elaboreze ulterior, sã le precizeze cu o mai mare claritate ºi sã le adune într-o
prezentare organicã, ordonatã ºi sistematicã. Anexate la text sunt indicaþiile din
„izvoare ºi referinþe”, din care au fost extrase unele formulãri. 

Carta drepturilor familiei este acum prezentatã de Sfântul Scaun, organul
central ºi suprem al guvernului Bisericii Catolice. Documentul este îmbogãþit
cu abundente observaþii ºi sugestii primite ca rãspuns la o amplã consultare a
conferinþelor episcopale ale întregii Biserici, ca ºi a experþilor în materie,
reprezentanþi ai diverselor culturi. Carta se adreseazã în principal guvernelor.
Cu scopul de a reafirma, pentru binele societãþii, conºtiinþa comunã a
drepturilor esenþiale ale familiei, Carta oferã tuturor celor care împãrtãºesc
responsabilitatea pentru binele comun un model ºi un punct de orientare pentru
elaborarea unei legislaþii ºi a unei politici a familiei, ºi un ghid pentru
programele de acþiune. 

În acelaºi timp, Sfântul Scaun propune cu încredere acest document atenþiei
organizaþiilor internaþionale interguvernamentale care, în virtutea competenþei
lor ºi a grijii pentru apãrarea ºi promovarea drepturilor umane, nu pot sã ignore
sau sã permitã violarea drepturilor fundamentale ale familiei. 

Carta se adreseazã în mod natural chiar familiilor: ea intenþioneazã sã
consolideze în ele conºtiinþa rolului de neînlocuit ºi a poziþiei familiei;
sugereazã familiilor sã se uneascã în apãrarea ºi în promovarea drepturilor lor;
încurajeazã familiile la îndeplinirea datoriilor lor în aºa fel încât rolul familiei
sã poatã deveni tot mai clar apreciat ºi recunoscut în lumea de astãzi. 

Carta se adreseazã, în sfârºit, tuturor bãrbaþilor ºi femeilor, cu scopul de a
se angaja sã facã tot ce este posibil pentru a asigura ca drepturile familiei sã fie
protejate ºi ca instituþia familiei sã fie întãritã pentru binele întregii umanitãþi,
astãzi ºi în viitor. 

Sfântul Scaun, în prezentarea acestei Carte, doritã de cãtre reprezentanþii
episcopatului din toatã lumea, adreseazã un apel tuturor membrilor ºi
instituþiilor Bisericii de a mãrturisi cu claritate convingerile lor creºtine cu
privire la misiunea de neînlocuit a familiei ºi de a se îngriji ca familiile ºi
pãrinþii sã primeascã susþinerea necesarã ºi încurajarea pentru a îndeplini
aceastã sarcinã încredinþatã lor de Dumnezeu. 
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Preambul 

Considerãm cã: 
a) drepturile persoanei, chiar dacã se exprimã ca drepturi ale individului, au

o fundamentalã dimensiune socialã, care gãseºte în familie expresia sa naturalã
ºi vitalã; 

b) familia este fondatã pe cãsãtorie, unire intimã de viaþã în
complementaritatea dintre un bãrbat ºi o femeie, care se constituie ca o legãturã
indisolubilã a cãsãtoriei în mod liber încheiatã ºi exprimatã public, ºi este
deschisã la transmiterea vieþii; 

c) cãsãtoria este instituþia naturalã cãreia îi este încredinþatã într-o manierã
exclusivã misiunea transmiterii vieþii; 

d) familia, societatea naturalã, este anterioarã statului ºi oricãrei alte
comunitãþi ºi posedã drepturi proprii, care sunt inalienabile; 

e) familia constituie, mai mult chiar decât un simplu nucleu juridic, social
ºi economic, o comunitate de iubire ºi de solidaritate, care este în mod unic
adaptatã la învãþarea ºi transmiterea valorilor culturale, etice, sociale, spirituale
ºi religioase, esenþiale pentru dezvoltarea ºi bunãstarea propriilor membri ai
societãþii; 

f) familia este locul în care diverse generaþii se întâlnesc ºi se ajutã reciproc
pentru a creºte în cunoaºterea umanã ºi pentru a armoniza drepturile individului
cu alte cereri ale vieþii sociale; 

g) familia ºi societatea, care sunt reciproc legate prin legãturi vitale ºi
organice, au o funcþie complementarã în apãrarea ºi în progresul binelui
umanitãþii ºi al fiecãrei persoane; 

h) experienþa diverselor culturi de-a lungul istoriei a arãtat cât este de
necesar pentru societate sã recunoascã ºi sã apere instituþia familialã; 

i) societatea ºi, în special, statul ºi organizaþiile internaþionale, trebuie sã
protejeze familia cu mãsuri de ordin politic, economic, social ºi juridic, cu
scopul de a consolida unitatea ºi stabilitatea familiei, în aºa fel încât ea sã poatã
sã-ºi exercite funcþia sa specificã; 

j) drepturile, necesitãþile fundamentale, bunãstarea ºi valorile familiei, chiar
dacã sunt în mod progresiv apãrate în unele cazuri, sunt adesea ignorate ºi nu
rareori subminate de legi, instituþii ºi programe socio-economice; 

k) multe familii sunt constrânse sã trãiascã în situaþii de sãrãcie care le
împiedicã sã-ºi desfãºoare propriul rol cu demnitate; 

l) Biserica Catolicã, conºtientã cã binele persoanei, al societãþii ºi al
Bisericii însãºi trece prin viaþa de familie, a reþinut ca parte a misiunii sale de
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a proclama tuturor planul lui Dumnezeu înscris în natura umanã cu privire la
cãsãtorie ºi la familie, de a promova aceste douã instituþii ºi de a le apãra
împotriva tuturor celor care le atacã; 

m) sinodul episcopilor, celebrat în anul 1980, anunþã în mod explicit cã a
fost redactatã ºi va ajunge la toþi cei interesaþi o Cartã a drepturilor familiei; 

Sfântul Scaun, dupã ce a consultat conferinþele episcopale, prezintã acum
aceastã Cartã a drepturilor familiei ºi face apel la toate statele, organizaþiile
internaþionale ºi la toate instituþiile ºi persoanele interesate, pentru a respecta
aceste drepturi ºi pentru a asigura recunoaºterea lor efectivã ºi observarea lor. 

Articolul 1 

Fiecare persoanã are dreptul la libera alegere a propriului statut de viaþã ºi,
prin aceasta, sã se cãsãtoreascã ºi sã formeze o familie, sã rãmânã celibatarã
sau necãsãtoritã. 

a) Fiecare bãrbat ºi fiecare femeie, care a ajuns la vârsta cãsãtoriei ºi are
capacitatea necesarã pentru aceasta, are dreptul de a se cãsãtori ºi de a forma
o familie, fãrã nici o discriminare; restricþii legale în exercitarea acestui drept,
atât cu caracter permanent, cât ºi temporar, pot fi introduse numai când sunt
cerute de exigenþe grave ºi obiective ale însãºi instituþiei matrimoniale ºi ale
relevanþei sale sociale ºi publice; trebuie, în fiecare caz, sã se respecte
demnitatea ºi drepturile fundamentale ale persoanei. 

b) Cei care doresc sã se cãsãtoreascã ºi sã formeze o familie au dreptul sã
aºtepte de la societate acele condiþii morale, educative, sociale ºi economice
care sã facã posibilã exercitarea dreptului lor de a se cãsãtori în deplinã
maturitate ºi responsabilitate. 

c) Valoarea instituþionalã a cãsãtoriei trebuie sã fie susþinutã de autoritãþile
publice: situaþia cuplurilor necãsãtorite nu trebuie sã fie pusã pe acelaºi plan cu
cãsãtoria încheiatã cu forme legale. 

Articolul 2 

Cãsãtoria nu poate fi încheiatã dacã nu exprimã liberul ºi deplinul consens
al soþilor exprimat în mod legal. 

a) Pãstrând respectul cuvenit faþã de rolul tradiþional al familiilor din
anumite culturi în a cãlãuzi decizia fiilor lor, trebuie evitatã orice presiune care
împiedicã alegerea unei persoane potrivite ca soþ sau ca soþie. 

b) Viitorii soþi au dreptul la libertatea lor religioasã. De aceea, a impune ca
prealabilã condiþie pentru cãsãtorie refuzul credinþei sau o profesiune de
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credinþã, care ar fi contrarã propriei conºtiinþe, constituie o încãlcare a acestui
drept. 

c) Soþii, prin complementaritatea naturalã care existã între bãrbat ºi femeie,
se bucurã de aceeaºi demnitate ºi de drepturi egale cu privire la cãsãtorie. 

Articolul 3 

Soþii au dreptul inalienabil de a constitui o familie ºi de a decide cu privire
la intervalul dintre naºteri ºi numãrul de fii pe care sã-i aibã, având în vedere
toate datoriile lor faþã de ei înºiºi, faþã de fiii deja nãscuþi, faþã de familie ºi de
societate, pãstrând ierarhia justã a valorilor ºi în conformitate cu ordinea
moralã obiectivã care exclude recurgerea la contracepþie, sterilizare ºi avort. 

a) Activitãþile autoritãþilor publice ºi ale organizaþiilor private, care încearcã
în vreun fel sã limiteze libertatea cuplului în a decide numãrul copiilor lor,
constituie o gravã ofensã împotriva demnitãþii umane ºi împotriva justiþiei. 

b) În relaþiile internaþionale, ajutorul economic pentru dezvoltarea
popoarelor nu trebuie sã fie condiþionat de acceptarea unui program de
contracepþie, sterilizare sau avort. 

c) Familia are dreptul la asistenþã din partea societãþii în ceea ce priveºte
datoriile sale cu referire la procrearea ºi educarea fiilor. Având o familie
numeroasã, cuplurile cãsãtorite au dreptul la un ajutor potrivit ºi nu trebuie sã
fie supuse discriminãrii. 

Articolul 4 

Viaþa umanã trebuie sã fie respectatã ºi protejatã în mod absolut încã din
momentul conceperii ei. 

a) Avortul este o încãlcare directã a dreptului fundamental la viaþã a fiinþei
umane. 

b) Respectul pentru demnitatea fiinþei umane exclude orice manipulare
experimentalã sau exploatare a embrionului uman. 

c) Toate intervenþiile asupra patrimoniului genetic al persoanei umane, care
nu au ca scop corectarea anomaliilor, constituie o încãlcare a dreptului la
integritatea fizicã ºi împiedicã binele familiei. 

d) Atât înainte, cât ºi dupã naºtere, fiii au dreptul la protecþie ºi asistenþã
specialã, cum au ºi mamele, atât în timpul sarcinii, cât ºi dupã naºtere, pentru
o anumitã perioadã. 
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e) Atât cei nãscuþi în familii cãsãtorite, cât ºi în afara cãsãtoriei, fiii se
bucurã de acelaºi drept al protecþiei sociale, în vederea dezvoltãrii lor personale
ºi integrale. 

f) Orfanii sau copiii privaþi de asistenþa pãrinþilor sau a tutorilor trebuie sã
primeascã o protecþie specialã din partea societãþii. În ceea ce priveºte
încredinþarea sau adopþia, statul trebuie sã prevadã o legislaþie menitã sã
încurajeze familiile capabile sã primeascã în casele lor copiii care au nevoie de
o asistenþã permanentã sau temporarã, ºi care, în acelaºi timp, sã respecte
drepturile naturale ale pãrinþilor. 

g) Copiii care sunt handicapaþi au dreptul de a gãsi în casã sau în ºcoalã un
mediu adaptat dezvoltãrii lor umane. 

Articolul 5 

Dând viaþã copiilor lor, pãrinþii au originarul, principalul ºi inalienabilul
drept de a-i educa; de aceea, ei trebuie sã fie recunoscuþi ca primii ºi principalii
educatori ai fiilor lor. 

a) Pãrinþii au dreptul sã-i educe pe fiii lor în conformitate cu convingerile lor
morale ºi religioase, luând în considerare tradiþiile culturale ale familiei, care
favorizeazã binele ºi demnitatea copilului; pe lângã aceasta, ei trebuie sã
primeascã din partea societãþii ajutorul ºi asistenþa necesare pentru a desfãºura
cum se cuvine rolul lor educativ. 

b) Pãrinþii au dreptul de a alege liber ºcolile sau alte mijloace necesare
pentru educarea fiilor lor, în conformitate cu convingerile lor. Autoritãþile
publice trebuie sã facã în aºa fel încât alocarea ajutoarelor publice sã favorizeze
libertatea pãrinþilor în exercitarea acestui drept, fãrã ca ei sã întâlneascã
obstacole nedrepte. Pãrinþii nu trebuie constrânºi sã facã, direct sau indirect,
cheltuieli suplimentare, menite sã împiedice sau sã limiteze în mod nedrept
exercitarea acestei libertãþi.

c) Pãrinþii au dreptul de a obþine facilitatea ca fiii lor sã nu fie constrânºi sã
frecventeze ºcolile care nu sunt în armonie cu propriile lor convingeri morale
ºi religioase. În special educaþia sexualã – care este un drept fundamental al
pãrinþilor – trebuie sã fie realizatã sub atenta lor îndrumare, fie în casã, fie în
centrele educative alese ºi controlate de ei. 

d) Drepturile pãrinþilor sunt încãlcate ori de câte ori se impune de cãtre stat
un sistem obligatoriu de educaþie, din care se exclude orice formare religioasã. 

e) Dreptul principal al pãrinþilor de a-ºi educa proprii fii trebuie sã fie
susþinut prin toate formele de colaborare dintre pãrinþi, educatori ºi autoritãþile
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ºcolare ºi, în special, prin formele de participare cunoscute, prin exprimarea
opiniei cetãþenilor cu privire la funcþionarea ºcolilor ºi la formularea ºi
aplicarea politicii educative. 

f) Familia are dreptul de a pretinde ca mijloacele de comunicare socialã sã
fie instrumente pozitive pentru construirea unei societãþi care sã consolideze
valorile fundamentale ale familiei. În acelaºi timp, familia are dreptul de a fi
în mod adecvat protejatã, în special cu privire la membrii sãi mai tineri, de
efectele negative ºi de abuzurile mass-media. 

Articolul 6 

Familia are dreptul de a exista ºi de a creºte ca familie. 
a) Autoritãþile publice trebuie sã respecte ºi sã promoveze demnitatea,

legitima independenþã, intimitatea, integritatea ºi stabilitatea oricãrei familii. 
b) Divorþul atacã însãºi instituþia cãsãtoriei ºi a familiei. 
c) Sistemul familiei lãrgite, acolo unde existã, trebuie sã fie stimat ºi ajutat

în împlinirea mereu mai bunã a rolului sãu tradiþional de solidaritate ºi de
asistenþã mutualã ºi în respectarea, în acelaºi timp, a drepturilor familiei
restrânse ºi a demnitãþii personale a fiecãrui membru.

Articolul 7 

Orice familie are dreptul de a trãi liber propria viaþã religioasã domesticã
sub îndrumarea pãrinþilor, aºa cum are dreptul de a profesa în mod public ºi de
a rãspândi credinþa, de a lua parte la cultul public ºi de a alege în mod liber
programele de instruire religioasã, fãrã a suferi discriminãri. 

Articolul 8 

Familia are dreptul de a exercita funcþia sa socialã ºi politicã în construirea
societãþii. 

a) Familiile au dreptul de a forma asociaþii cu alte familii ºi instituþii, pentru
a desfãºura rolul familiei în mod convenabil ºi efectiv, ca ºi pentru a proteja
drepturile, a promova binele ºi a reprezenta interesele familiei. 

b) Pe plan economic, social, juridic ºi cultural trebuie sã fie recunoscut rolul
legitim al familiilor ºi al asociaþiilor familiale în elaborarea ºi actualizarea
programelor care intereseazã viaþa de familie. 

Articolul 9 
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Familiile au dreptul de a putea conta pe o politicã familialã adecvatã a
autoritãþilor publice în domeniile juridic, economic, social ºi fiscal, fãrã
discriminãri de nici un fel. 

a) Familiile au dreptul la condiþii economice care sã le asigure un nivel de
viaþã potrivit demnitãþii ºi dezvoltãrii lor depline. Nu trebuie sã fie împiedicate
de a obþine ºi de a pãstra proprietãþile private ce pot favoriza o viaþã familialã
stabilã; legile privind moºtenirea sau transmiterea proprietãþii trebuie sã
respecte nevoile ºi drepturile membrilor familiei. 

b) Familiile au dreptul la mãsuri în mediul social, care sã ia în considerare
nevoile lor, în special în cazul de moarte prematurã a unuia sau a ambilor soþi,
de abandon al unuia dintre soþi, de accident, de boalã sau de invaliditate, în caz
de ºomaj ºi ori de câte ori familia are de suportat poveri extraordinare pentru
binele membrilor sãi, cauzate de bãtrâneþe, de stãri de handicap fizice sau
mentale sau de educaþie a copiilor. 

c) Bãtrânii au dreptul de a gãsi în interiorul propriei familii sau, când acest
lucru nu este posibil, în instituþii adecvate, un mediu care sã le permitã sã-ºi
petreacã bãtrâneþea în liniºte, promovând acele activitãþi compatibile cu vârsta
lor, ajutându-i sã participe la viaþa socialã. 

d) Drepturile ºi necesitãþile familiei ºi, în special, valoarea unitãþii sale
trebuie sã fie luate în consideraþie în politica ºi în legislaþia penalã, în aºa fel
încât deþinutul sã rãmânã în contact cu propria familie ºi aceasta sã fie susþinutã
adecvat în perioada de detenþie. 

Articolul 10 

Familiile au dreptul la o ordine socialã ºi economicã în care organizarea
muncii sã permitã membrilor sã trãiascã împreunã, ºi nu sã împiedice unitatea,
bunãstarea, sãnãtatea ºi stabilitatea familiei, oferind chiar posibilitatea unei
recreeri sãnãtoase. 

a) Remunerarea muncii trebuie sã fie suficientã pentru fondarea ºi
menþinerea unei familii cu demnitate, fie printr-un salariu convenabil, numit
„salariu familial”, fie prin alte mãsuri sociale, precum indemnizaþiile familiale
sau remunerarea muncii casnice a unuia dintre pãrinþi; ar trebui fãcut în aºa fel
încât mamele sã nu fie obligate sã lucreze în afara casei în detrimentul vieþii
familiale ºi, în special, în detrimentul educaþiei fiilor. 

b) Munca în casã a mamei trebuie sã fie recunoscutã ºi respectatã pentru
valoarea sa în raport cu familia ºi societatea. 
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Articolul 11 

Familia are dreptul la o locuinþã decentã, adaptatã pentru viaþa de familie ºi
proporþionatã cu numãrul de membri, într-un loc care sã prevadã serviciile de
bazã pentru viaþa familiei ºi a comunitãþii. 

Articolul 12 

Familiile imigranþilor au dreptul la aceeaºi protecþie ca aceea acordatã altor
familii. 

a) Familiile imigranþilor au dreptul la respect pentru propria culturã ºi la a
primi sprijin ºi asistenþã pentru integrarea lor în comunitatea pe care o ajutã
prin contribuþia lor. 

b) Muncitorii imigranþi au dreptul de a vedea propria familie unitã cât mai
curând posibil. 

c) Refugiaþii au dreptul la asistenþã din partea autoritãþilor publice ºi a
organizaþiilor internaþionale, care sã faciliteze reunirea familiilor lor. 

Prezentatã jurnaliºtilor în Sala de Presã a Sfântului Scaun în 24 noiembrie
1983 

Izvoare ºi referinþe
a) Rerum novarum, 9; Gaudium et spes, 24.
b) Pacem in terris, partea I; Gaudium et spes, 48 ºi 50; Familiaris consortio, 19;
Codex iuris canonici, 1056. 
c) Gaudium et spes, 50; Humanae vitae, 12; Familiaris consortio, 28. 
d) Rerum novarum, 9 ºi 10; Familiaris consortio, 45. 
e) Familiaris consortio, 43. 
f) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 21. 
g) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 42 ºi 45. 
i) Familiaris consortio, 45. 
j) Familiaris consortio, 46. 
k) Familiaris consortio, 6 ºi 77. 
l) Familiaris consortio, 3 ºi 46. 
m) Familiaris consortio, 46. 

Articolul 1 
Rerum novarum, 9; Pacem in terris, partea I; Gaudium et spes, 26; Declaraþia
universalã a drepturilor omului, 16,1. 
a) Codex iuris canonici, 1058 ºi 1077; Declaraþia universalã, 16,1. 
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b) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81. 
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81 ºi 82. 

Articolul 2 
Gaudium et spes, 52; Codex iuris canonici, 1057,1; Declaraþia universalã, 16,2. 
a) Gaudium et spes, 52. 
b) Dignitatis humanae, 6. 
c) Gaudium et spes, 49; Familiaris consortio, 19 ºi 22; Codex iuris canonici, 1135;
Declaraþia universalã, 16,1. 

Articolul 3 
Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 ºi 87; Humanae vitae, 10; Familiaris
consortio, 30 ºi 46. 
a) Familiaris consortio, 30. 
b) Familiaris consortio, 30. 
c) Gaudium et spes, 50. 

Articolul 4 
Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26. 
a) Humanae vitae, 14. Sfânta Congregaþie pentru Doctrina Credinþei, Declaraþia
asupra avortului provocat, 18 noiembrie 1974; Familiaris consortio, 30. 
b) Papa Ioan Paul al II-lea, Indirizzo alla Pontificia Accademia delle Scienze, 23
octombrie 1982. 
c) Declaraþia universalã 25,2; Declaraþia asupra drepturilor copilului, Preambul ºi
4. 
d) Declaraþia universalã 25,2. 
e) Familiaris consortio, 41. 
f) Familiaris consortio, 77. 

Articolul 5 
Divini illius magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; Familiaris consortio, 36;
Codex iuris canonici, 793 ºi 1136. 
a) Familiaris consortio, 46. 
b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, 5; Ioan Paul al II-lea, Libertatea
religioasã ºi actul final de la Helsinki (Scrisoare cãtre conducãtorii de stat ai
naþiunilor care au semnat actul final de la Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40;
Codex iuris canonici, 797. 
c) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 37 ºi 40. 
d) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio 40. 
e) Familiaris consortio, 40; Codex iuris canonici, 96. 
f) Papa Paul al VI-lea, Mesaj pentru Cea de-a III-a Zi Mondialã a Comunicaþiilor
Sociale, 1969; Familiaris consortio, 76. 

Articolul 6 
Familiaris consortio, 46. 
a) Rerum novarum, 10; Familiaris consortio, 46; Convenþia internaþionalã asupra
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drepturilor civile ºi politice, 17. 
b) Gaudium et spes, 48 ºi 50. 

Articolul 7 
Dignitatis humanae, 5; Libertatea religioasã ºi actul final de la Helsinki, 4b;
Convenþia internaþionalã asupra drepturilor civile ºi politice, 18. 

Articolul 8 
Familiaris consortio, 44 ºi 48. 
a) Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio, 46 ºi 72. 
b) Familiaris consortio, 44 ºi 45. 

Articolul 9 
Laborem exercens, 10 ºi 19; Familiaris consortio, 45; Declaraþia universalã, 16,3 ºi
22; Convenþia internaþionalã asupra drepturilor economice, sociale ºi culturale, 10,1. 
a) Mater et magistra, partea a II-a; Laborem exercens, 10; Familiaris consortio, 45;
Declaraþia universalã, 22 ºi 25; Convenþia internaþionalã asupra drepturilor
economice, sociale ºi culturale, 7, a, ii. 
b) Familiaris consortio, 45 ºi 46; Declaraþia universalã, 25,1; 
Convenþia internaþionalã asupra drepturilor economice, sociale ºi culturale, 9, 10,1
ºi 10,1. 
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 27. 

Articolul 10 
Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Declaraþia universalã, 23,3. 
a) Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 23 ºi 81. 
b) Familiaris consortio, 23. 

Articolul 11 
Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convenþia internaþionalã
asupra drepturilor economice, sociale ºi culturale, 11,1. 

Articolul 12 
Familiaris consortio, 77; Carta socialã europeanã, 19.



FAMILIA ªI VIAÞA1

Comunicat final

Congresul internaþional „Familia ºi viaþa la începutul unui nou mileniu”,
organizat din raþiuni de ordin pastoral, ecumenic ºi social, la iniþiativa Bisericii
Ortodoxe Române ºi a Bisericii Romano-Catolice, sub patronajul Preºedintelui
României, a avut loc la Bucureºti între 25 ºi 27 septembrie 2001. La ºedinþa de
deschidere a Congresului din Aula Palatului Patriarhiei, au participat Preaferi-
citul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Eminenþa Sa Car-
dinalul Alfonso Lopez Trujillo, preºedintele Consiliului Pontifical pentru
Familie, Înaltpreasfinþitul Ioan Robu, Arhiepiscop ºi Mitropolit Romano--
Catolic al Bucureºtilor, ºi Excelenþa Sa Domnul Ion Iliescu, Preºedintele
României.

În alocuþiunile rostite cu acest prilej, s-a subliniat rolul ºi importanþa familiei
pentru viitorul omenirii. În decursul celor opt sesiuni ale Congresului, numeroºi
vorbitori din rândul ierarhilor, teologilor, preoþilor, specialiºtilor din partea
Bisericii Ortodoxe Române ºi a Bisericii Catolice ºi miniºtrilor din guvernul
þãrii, Domnul Rãzvan Teodorescu, ministrul Culturii ºi Cultelor, ºi Doamna
Daniela Bartoº, ministrul Sãnãtãþii ºi Familiei, precum ºi senatorilor din
Parlamentul României ºi a altor reprezentanþi ai organismelor europene, au
prezentat comunicãri ºi contribuþii valoroase referitoare la problemele familiei
ºi ale vieþii în societatea contemporanã.

În cadrul lucrãrilor, participanþii au evidenþiat fundamentul biblic al familiei,
arãtând cã Dumnezeu l-a creat pe om ca bãrbat ºi femeie, ca sã se întregeascã
reciproc. Aºa cum Dumnezeu nu e o singurã persoanã, ci Dumnezeul iubirii ºi
al comuniunii treimice, nici omul nu ar fi cu adevãrat chipul lui Dumnezeu
dacã ar rãmâne o monadã închisã în ea însãºi, fãrã sã reflecte comuniunea
specificã Creatorului sãu. Acesta este motivul principal pentru care Dumnezeu
a zis: „nu e bine ca omul sã fie singur” (Gen 2,18) ºi a creat-o pe Eva din
Adam, ca sã-i fereascã de singurãtate; iar sfântul Ciril al Alexandriei spune:
„Dumnezeu a creat coexistenþa”. Cãsãtoria, ca legãturã naturalã pe viaþã dintre

 Documentul Familia ºi viaþa reprezintã comunicatul final al Congresului internaþional1

„Familia ºi viaþa la începutul unui nou mileniu creºtin”, 25-27 septembrie 2001, Palatul

Patriarhiei, Bucureºti.
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un bãrbat ºi o femeie, se întemeiazã pe faptul cã aceºtia alcãtuiesc împreunã
familia, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, de a creºte, de a se înmulþi ºi de a
stãpâni pãmântul. Aceastã binecuvântare conferã familiei dimensiunea ei
spiritualã ºi coeziunea interioarã prin puterea harului divin. În aceastã luminã
se explicã ºi cuvintele Mântuitorului, care cere ca „omul sã nu despartã ceea ce
Dumnezeu a împreunat” (Mt 19,4-6). La originea familiei se aflã legãtura
indisolubilã dintre fire ºi har.

Participanþii au scos apoi în evidenþã cauzele care conduc la dezintegrarea
familiei în societatea contemporanã, sub mai multe aspecte. Mai întâi, este
vorba de individualismul care determinã membrii familiei sã punã interesul
personal deasupra celui familial ºi sã contribuie la dizolvarea vieþii de familie
prin cãutarea plãcerii erotice, prin lipsa de interes faþã de educaþia copiilor sau
prin abandonul lor, prin violenþa pãrinþilor contra copiilor sau a copiilor contra
pãrinþilor, prin scãderea natalitãþii, provocatã de contraceptive sau de numãrul
îngrijorãtor de mare al avorturilor, care constituie un adevãrat mãcel al
inocenþilor. Apoi, este vorba de modele de familie alternative, consensuale,
monoparentale sau de alte orientãri, care nu þin seama de legãtura fireascã a
cãsãtoriei dintre bãrbat ºi femeie. Se practicã chiar ºi colectivismul sexual, care
transformã omul în sclavul instinctelor dereglate de pãcat. Copiii sunt
transformaþi adesea în instrumente menite sã risipeascã solitudinea cuplurilor
de acelaºi sex, iar embrionul uman este scos din mediul lui natural, pentru a fi
transformat în obiect de manipulãri genetice, care submineazã fiinþa umanã ºi
familia. În cele din urmã, este vorba de procesul de globalizare care nu mai
vede în comunitatea internaþionalã o familie de popoare, ci un spaþiu destinat
schimburilor economice ºi financiare, care ignorã identitatea popoarelor ºi pe
cea a familiei. Asistãm astfel, în moduri diferite, la un proces generalizat de
dezintegrare a familiei, provocat de absenþa dimensiunii spirituale, care lipseºte
familia de trãinicia coeziunii ei interioare.

Participanþii au reliefat apoi cãile ce pot contribui la restaurarea familiei ºi
a vieþii, la început de nou mileniu. Mai întâi, s-a subliniat cã familia îºi desco-
perã fundamentul ei natural ºi supranatural în taina Treimii mai presus de fire.
Dupã cuvântul Mântuitorului care a spus cã „Tatãl ºi cu Mine una suntem” (In
10,30), în chip asemãnãtor, bãrbatul ºi femeia, prin cãsãtoria lor, alcãtuiesc o
singurã fiinþã. Dar aºa dupã cum Tatãl ºi cu Fiul sunt una dupã fiinþã, însã
rãmân douã persoane distincte, tot astfel, deºi bãrbatul ºi femeia alcãtuiesc, prin
cãsãtorie, o singurã fiinþã, rãmân totuºi doi. Prin cãsãtorie, familia cautã sã
depãºeascã divizarea naturii dupã persoane, ca sã adânceascã comuniunea



261

dintre membrii ei, dupã chipul Sfintei Treimi. Taina familiei nu rezidã doar în
ea însãºi, ci în comuniunea treimicã, mai presus de fire.

Participanþii au arãtat cã prima icoanã cereascã a familiei creºtine o aflãm
în Nazaretul Galileii, acolo unde bãtrânul Iosif lucra, Maica Domnului pãstra
în inima ei cuvintele Fiului, iar Pruncul Mântuitor le era supus (Lc 2,51).
Iubirea Maicii Domnului faþã de Fiul sãu a fost atât de profundã încât l-a urmat
pânã la piciorul crucii. Iar de pe crucea suferinþei sale negrãite, Fiul ºi-a arãtat
iubirea faþã de Maica sa, lãsând-o în grija apostolului iubit. Familia Maicii
Domnului, cinstitã ca Nãscãtoare de Dumnezeu, constituie mediul sfânt prin
care Tatãl din ceruri ºi-a manifestat iubirea sa faþã de lume, prin jertfa Fiului
preaiubit. Familia Maicii Domnului rãmâne peste veacuri modelul familiei
creºtine în care se plãmãdesc virtutea ºi martirii, care socotesc cã lumea nu se
schimbã prin violenþã ºi terorism, ci prin dãruire ºi jertfã de sine, asemenea lui
Cristos.

În fine, participanþii au mai arãtat cã Biserica este, în Cristos, spaþiul în care
se zãmisleºte familia creºtinã, sub lucrarea Duhului Sfânt ºi bunãvoirea lui
Dumnezeu Tatãl. Mântuitorul a instituit taina Cununiei la nunta din Cana
Galileii, prin transformarea minunatã a apei în vin, pentru ca aceastã minune
sã constituie simbolul prefacerii spirituale care converteºte egoismul din fiinþa
celor care se cãsãtoresc în comuniune ºi dãruire reciprocã. Mântuitorul ne ajutã
sã evitãm o abordare secularizatã a familiei, care duce la individualism, fiindcã
uitã de Dumnezeu, dupã cum ne ajutã sã evitãm o abordare religioasã
exclusivistã a familiei, care duce la despotism, fiindcã uitã de om. În Cristos,
Dumnezeu ºi om adevãrat, familia se înfãþiºeazã ca o comuniune menitã sã
spiritualizeze relaþia dintre bãrbat ºi femeie, sã adânceascã iubirea lor reciprocã,
care nu este posibilã fãrã înfrângerea egoismului fiecãruia. În Cristos, Biserica
pãstreazã familia în adevãrata ei unitate ºi comuniune.

Pentru punerea în practicã a acestor recomandãri spirituale ºi duhovniceºti,
participanþii cer instituþiilor de învãþãmânt teologic, profesorilor de religie din
ºcolile publice sau private, asistenþilor sociali, asociaþiilor creºtine ºi parohiilor
sã punã în evidenþã dimensiunea spiritualã a familiei ºi sã organizeze cateheze
pentru tinerii care se cãsãtoresc, ca ºi pentru naºii lor. Participanþii considerã
cã este benefic ca Biserica sã coopereze cu instituþiile publice abilitate pentru
protecþia ºi susþinerea familiei, prin alocaþii familiale decente, sprijin real
pentru familiile aflate în dificultate, recunoaºterea demnitãþii mamei,
ºcolarizarea calitativã a copiilor, servicii medicale accesibile ºi ocrotirea
bãtrânilor. Instituþiile publice abilitate, organizaþiile non-guvernamentale ºi
mass-media sunt chemate la un parteneriat viabil pentru promovarea familiei
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ºi a vieþii. Participanþii cer Bisericii sã angajeze un dialog constructiv cu
Ministerele Educaþiei ºi Cercetãrii, Sãnãtãþii ºi Familiei, Culturii ºi Cultelor ºi
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, pentru a identifica mijloacele licite sau ilicite
care promoveazã sau afecteazã viaþa de familie. Aceasta cu atât mai mult cu cât
ºtiinþa, care odinioarã era împotrivã, astãzi ne apropie de Dumnezeu.

Tot atât de importantã este ºi cooperarea Bisericilor cu Comunitatea
Europeanã ºi considerãm cã este oportunã întemeierea unui Consiliu Ecumenic
Naþional pentru apãrarea vieþii, menit sã deschidã calea aderãrii noastre la
forumul corespunzãtor din Parlamentul European. Suntem recunoscãtori
raportorului Parlamentului European, Baroneasa Emma Nicholson, pentru
mesajul adresat Congresului nostru ºi pentru solicitudinea ºi sprijinul acordat
în vederea promovãrii vieþii de familie ºi pentru protecþia copilului. În fine,
participanþii considerã cã Bisericile sunt chemate sã coopereze cu ONU, pe
temeiul declaraþiei referitoare la drepturile omului, în care se precizeazã cã
familia constituie „elementul natural ºi fundamental al societãþii ºi are dreptul
la protecþie din partea societãþii ºi a statului” (Art.16). Cât priveºte
globalizarea, aceasta va deveni viabilã ºi folositoare în mãsura în care
dimensiunea ei economicã sau financiarã va fi însoþitã ºi de o dimensiune
culturalã ºi spiritualã, care sã-i permitã sã þinã seama de identitatea fiecãrui
popor ºi sã contribuie la promovarea vieþii ºi a familiei.

La început de nou mileniu, participanþii la congres se angajeazã în lupta
pentru restaurarea familiei în societatea contemporanã, cu ajutorul lui
Dumnezeu. Biserica lui Cristos nedespãrþitã din primul mileniu a luptat pentru
renaºterea familiei în societatea anticã. Astãzi, Bisericile noastre îºi unesc
glasurile, în demers ecumenic, pentru a protesta atât împotriva terorismului,
care sacrificã oameni nevinovaþi, cât ºi împotriva procesului de dezintegrare a
familiei la care asistãm.

Dorim sã contribuim hotãrât la renaºterea spiritualã ºi moralã a familiei în
societatea contemporanã, fiindcã suntem convinºi cã familia este darul lui
Dumnezeu ºi reprezintã viitorul omului ºi al întregii lumii, destinatã sã devinã
cer nou ºi pãmânt nou în împãrãþia lui Dumnezeu.

Co-moderatori ai Congresului
Biserica Ortodoxã Românã Biserica Catolicã din România
a NIFON  a IOAN ROBU

Arhiepiscopul Târgoviºtei Arhiepiscop ºi Mitropolit al Bucureºtilor

LA FAMILLE ET LA VIE
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Communiqué final

Le Congrès international „La Famille et la Vie à l’aube d’un nouveau millénaire”,
organisé pour des raisons d’ordre pastoral, oecuménique et social à, l’initiative de
l’Eglise Orthodoxe Roumaine et de l’Eglise Romain-Catholique, sous le patronage du
Président de la Roumanie, s’est tenu à Bucarest, du 25 au 27 septembre 2001. À la
séance d’ouverture, dans la salle de festivités du Palais Patriarcal, ont participée Sa
Béatitude Théoctiste, Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, Son Éminence le
Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, Président du Conseil Pontifical de la Famille, Son
Excellence Mgr. Ioan Robu, Archevêque Métropolite Catholique de Bucarest et Son
Excellence Monsieur Ion Iliescu, Président de la Roumanie. Dans les allocutions
prononcées à cette occasion, on a souligné le rôle et l’importance de la famille pour
l’avenir de l’humanité. Au cours des huit sessions du Congrès, de nombreux
conférenciers appartenant aux deux Églises, prélats, théologiens, spécialistes, de
même que des ministres du gouvernement, M. Rãzvan Theodorescu, Ministre de la
Culture, et Mme Daniela Bartoº, Ministre de la Santé et de la Famille, des sénateurs
du Parlement de la Roumanie ou des représentants des organismes européens ont
présenté des communications et des interventions de grande valeur concernant les
problèmes de la famille et de la vie dans la société contemporaine.

Dans le cadre des travaux, le Congrès amis en évidence le fondement biblique de
la famille, en montrant que Dieu a créé l’être humain -homme et femme -pour qu’ils
se complètent réciproquement. Dieu n’est pas lui non plus une seule personne, mais
le Dieu de l’amour et de la communion trinitaire. Et l’homme lui non plus ne serait
pas vraiment à l’image de Dieu, s’il restait une monade fermée sur elle-même, sans
refléter la communion spécifique à son Créateur. C’est la principale raison pour
laquelle Dieu a dit: „il n’est pas bon que l’homme soit seul” (Gen 2,18) et il a créé
Ève à partir d’Adam, pour les sauver de la solitude. Ou, pour citer saint Cyrille
d’Alexandrie, „Dieu a créé la coexistence”. Le mariage comme lien naturel pour la
vie entre un homme et une femme se fonde sur ce que les deux forment ensemble la
famille, avec la bénédiction de Dieu, afin de croître, de se multiplier et de dominer la
terre. C’est cette bénédiction qui confère à la famille sa dimension spirituelle et la
cohésion intérieure par la force de la grâce divine. C’est dans cette lumière qu’il faut
également comprendre la parole du Sauveur qui demande que „ce que Dieu a uni,
l’homme ne doit point le séparer” (Mt 19,4-6). À l’origine de la famille se trouve le
lien indissoluble entre la nature et la grâce.

Le Congrès a mis ensuite en évidence les causes qui contribuent à la désintégration
de la famille dans la société contemporaine, sous plusieurs aspects. Il s’agit d’abord
de l’individualisme, qui détermine les membres de la famille à mettre l’intérêt
personnel au-dessus de l’intérêt familiale et de contribuer à la dissolution de la vie
familiale par la recherche du plaisir érotique, par la manque d’intérêt pour l’éducation
des enfants ou par l’abandon de ces derniers, par la violence des parents contre les



264

enfants ou des enfants contre les parents, par la chute de la natalité, provoquée par des
contraceptifs ou par le nombre inquiétant des avortements, représentant un véritable
„massacre des innocents”. Il s’agit ensuite des modèles de „familles alternatives”,
consensuelles, monoparentales ou d’autres orientations, qui ne tiennent plus compte
du lien naturel du mariage entre l’homme et la femme. On pratique également le
collectivisme sexuel, qui transforme l’homme en esclave de ses instincts, déréglés par
le péché. Les enfants sont souvent réduits au statut d’instruments destinés à dissiper
la solitude des couples du même sexe, et l’embryon humain est enlevé à son ambiance
naturelle pour être transformé en objet de manipulations génétiques qui minent l’être
humain et la famille. Enfin, il s’agit du processus de globalisation ou de
mondialisation, qui ne voit plus dans la communauté internationale une famille des
peuples, mais un espace destiné aux échanges économiques et financiers, ignorant
l’identité des peuples et celle de la famille. Nous assistons aujourd’hui, de plusieurs
manières, à un processus généralisé de désintégration de la famille, provoqué par
l’absence d’une dimension spirituelle, qui prive la famille de sa cohésion intérieure
inébranlable.

Le Congrès a relevé ensuite les voies susceptibles de contribuer à la restauration
de la famille et de la vie, au début de ce nouveau millénaire. On a souligné tout
d’abord que la famille découvre son fondement naturel et surnaturel dans le mystère
surnaturel de la Trinité. Selon la parole du Sauveur, qui a dit que „Moi et le Père nous
sommes Un” (In 10,30), de même l’homme et la femme, par la mariage, forment un
seul être. Mais comme le Père et le Fils son Un selon l’être, tout en restant deux
Personnes distinctes, de même l’homme et la femme forment, par le mariage, un seul
être, en restant toutefois deux. Par le mariage, la famille tend à dépasser la division
de la nature selon les personnes, afin d’approfondir la communion entre ses membres,
à l’image de la Sainte Trinité. Le mystère de la famille ne réside pas seulement en
elle-même, mais dans la communion trinitaire, surnaturelle.

Le Congrès a montré que la première image concrète de la famille chrétienne se
retrouve à Nazareth, en Galilée, là où le vieux Joseph travaillait, la Mère de Dieu
gardait dans son cœur les paroles du Fils et l’Enfant Sauveur leur était soumis (cf. Lc
2,51). L’amour de la Mère de Dieu pour son Fils a été si profond qu’elle a suivi son
Fils jusqu’au pied de la Croix. Et, sur la Croix de sa souffrance ineffable, le Fils a
montré son amour pour sa Mère, en la confiant au Disciple bien-aimé. La famille de
Notre Dame, honorée comme Mère de Dieu, constitue l’ambiance sainte à travers
laquelle le Père des cieux a manifesté son amour pour le monde, par le sacrifice du
File bien-aimé. La famille de Nazareth reste, par delà les siècles, le modèle de la
famille chrétienne où se forment la vertu et le martyrs, qui croient que le monde ne
change pas par la violence et le terrorisme, mais par le don de soi et le sacrifice, dont
le Christ est le modèle.

Enfin, le Congrès a encore rappelé que l’Église est, dans le Christ, l’espace où se
forme la famille chrétienne, selon l’inspiration de l’Esprit Saint et selon la
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bienveillance de Dieu le Père. Le Sauveur a institué le Sacrement du Mariage aux
noces de Cana, en Galilée, par la transformation miraculeuse de l’eau en vin, pour que
cette merveille constitue le symbole de la transformation spirituelle qui convertit
l’egoïsme de l’être de ceux qui se marient en communion et en don réciproque. Le
Sauveur nous aide ainsi à éviter à la fois une perspective exclusivement naturelle sur
la famille, qui mène à l’individualisme parce qu’elle oublie Dieu, et une perspective
purement surnaturelle de la famille, qui conduit au despotisme, parce qu’elle oublie
l’homme. Dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme. la famille se présente comme
communion appelée à spiritualiser la relation entre l’homme et la femme, à
approfondir leur amour réciproque, lequel n’est pas possible sans la victoire sur
l’egoïsme de chacun. Dans le Christ, l’Eglise garde la famille dans sa véritable unité
et communion.

Pour traduire en pratique ces exhortations spirituelles, le Congrès demande aux
institutions d’enseignement théologique, aux professeurs de religion des écoles
publiques ou privées, aux assistants sociaux, aux associations chrétiennes et aux
paroisses de mettre en évidence la dimension spirituelle de la famille et d’organiser
des catéchèses pour les jeunes qui se préparent au mariage de même que pour leur
témoins (accompagnateurs). Le Congrès considère qu’il est bénéfique que l’Église
coopère avec les institutions publiques habilitées pour protéger et soutenir la famille
par des allocations familiales décentes, un appui réel aux familles en difficulté, la
reconnaissance de la dignité des mères, la bonne qualité de la formation scolaire des
enfants, des soins médicaux accessibles et la protection des personnes âgées. Les
institutions publiques habilitées, les organisations non-gouvernementales et les
médias sont appelés à un parteneriat viable pour promouvoir la famille et la vie. Le
Congrès demande à l’Église d’engager un dialogue constructif avec les Ministères de
l’Éducation, de la Santé, de la Culture, du Travail et de la Solidarité Sociale, pour
identifier les moyens licites ou illicites qui promeuvent ou affectent la vie familiale.
Ceci d’autant plus que la science, qui jadis s’opposait à Dieu, nous rapproche
maintenant de Lui.

Tout aussi importante est la coopération des Églises avec la Communauté
Européenne, et nous considérons opportun de créer un conseil oecuménique national
pour défendre la vie, afin d’ouvrir la voie à l’adhésion au Forum européen pour la vie
du Parlement Européen. Nous savons gré au rapporteur du Parlement Européen pour
la Roumanie, la baronne Emma Nicholson, pour le message adressé à notre Congrès,
pour son appui, pour la sollicitude manifestée à l’égard de la protection de l’enfant
et pour la promotion de la vie familiale. Le Congrès considère enfin que les Églises
sont appelées à coopérer avec l’ONU, se fondant sur la Déclaration des Droits de
l’Homme, où l’on précise que la famille constitue „l’élément naturel et fondamental
de la société, ayant droit à la protection de la société et de l’État” (Art. 16). En ce qui
concerne la globalisation, elle pourra devenir viable et utile dans la mesure où elle
prendra en compte, en plus de l’aspect économique ou financier, la dimension
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culturelle et spirituelle, qui lui permette de respecter l’identité de chaque peuple et de
contribuer à la promotion de la vie et de la famille.

À l’aube du nouveau millénaire, le Congrès s’engage, aidé par Dieu, à combattre
pour restaurer la famille dans la societé contemporaine. L’Église du Christ, une au
cours du premier millénaire, a milité en faveur de la renaissance de la famille dans la
societé antique. Aujourd’hui, nos Églises unissent leurs voix dans une démarche
oecuménique, pour protester tant contre le terrorisme, qui sacrifie des innocents, que
contre la désintégration de la famille, à laquelle on assiste actuellement. Nous
souhaitons contribuer de façon décisive à la renaissance spirituelle et morale de la
famille dans la societé contemporaine, parce que nous sommes persuadés que la
famille est le don de Dieu et représente l’avenir de l’humanité et du monde entier,
appelée à devenir ciel nouveau et terre nouvelle, dans le Règne de Dieu.

Co-modérateurs du Congrès

L’Eglise Orthodoxe Roumaine L’Eglise Catholique de Roumanie
a NIFON a IOAN ROBU
archevêque de târgoviºte  archevêque et métropolite de bucarest



FILE DE ARHIVÃ

1. Episcopul Nicolae Iosif Camilli (1907)
(AERC Iaºi, dosar 1/1875, f. 236)

Cãsãtoria, instituitã de Dumnezeu în paradisul pãmântesc, a fost readusã la
unitatea ei primitivã ºi ridicatã la demnitatea de sacrament de cãtre Domnul
nostru Isus Cristos, care nu venise sã strice, ci sã împlineascã legea. Pentru ca,
apoi, patimile oamenilor sã nu corupã din nou aceastã instituþiune
dumnezeiascã, el a voit sã încredinþeze Bisericii sale, precum celelalte ºase
sacramente, aºa ºi sacramentul Cãsãtoriei.

Prin urmare, singurã Biserica lui Isus Cristos are dreptul de a hotãrî legile
ºi condiþiunile ce trebuie observate de aceia dintre fiii sãi, care voiesc sã
primeascã acest mare sacrament. De aceea Biserica, prin puterea ce a primit-o
de la dumnezeiescul sãu Întemeietor, precum poate decreta împiedecãri care fac
cãsãtoria credincioºilor cu totul nulã sau invalidã, ori numai ilicitã sau neertatã:
tot aºa, pentru cauze grave ºi oneste, ea singurã poate dispensa de asemenea
împiedicãri, ºi ridica orice îndoialã cu privire la validitatea acestui sacrament.

2. Episcopul Nicolae Iosif Camilli (1907)
(AERC Iaºi, dosar 1/1875, f. 237-242)

DE MODO PETENDI DISPENSATIONES
SUPER IMPEDIMENTIS MATRIMONIALIBUS

AD DIOCESEOS IASSIENSIS
PAROECIARUM RR. ADMINISTRATORES

INSTRUCTIONES ET MONITA

No. 939.

Quando dispensationes ab impedimentis matrimonialibus petuntur, eveniunt
nonnumquam errores, quos summopere ab omnibus vitari gauderemus. Hanc
ob causam sequentia RR. Parœciarum Nostrarum Administratoribus
instructiones damus ac monita quoad petitiones dispensationum super
impedimentis matrimonialibus rite conficiendas.

Primo loco omnibus patefacimus, vi facultatum ab Apostolica Sede Nobis
ad quinquennium concessarum, Nos posse:

1E Dispensare ab impedimentis dirimentibus in 3E et 4E consanguinitatis et
affinitatis gradu simplici et mixto tantum, et in 2E et 3E et 4E mixtis, non tamen
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in 2E solo quoad futura matrimonia; quoad præterita vero etiam in 2E solo, dum
modo nullomodo attingat primum gradum, et hoc quidem solum cum iis, qui
ab hæresi vel infidelitate convertuntur ad catholicam fidem:

2E Dispensare super impedimento publicæ honestatis iustis ex sponsalibus
proveniente:

3E Dispensare super impedimento criminis, neutro tamen coniuge
machinante:

4E Dispensare in impedimento cognationis spiritualis, præterquam inter
levantem et levatum.

Vi special is facultatis possumus insuper
5E Dispensare ab impedimento mixtæ religionis, sed pro determinato tantum

casuum numero.
Pro his igitur impedimentis, a quibus vi supradictarum facultatum Nobis

dispensandi potestas data est, RR. Parœciarum Nostrarum Administratores
supplices libellos ad Nos dirigent.

In reliquis vero impedimentis, a quibus Nos dispensare non valemus, nec
non in casu duplicis impedimenti, v. gr. duplicis consanguinitatis vel affinitatis,
etiamsi in 3E vel 4E gradu, item in casu mixtæ religionis cum quocunque alio
impedimento, supplex libellus dirigatur ad Summum Pontificem („Beatissime
Pater”), ad Nos tamen mittatur, ut ipsum examinare super veritate causarum a
petentibus expositarum, et sic examinatum et commendatum ad S. C. de
Propaganda Fide transmittere possimus.

In conficiendis petitionibus ad obtinendas dispensationes pro matrimonio,
RR. Parœciarum Nostrarum Administratores sequentia servabunt:

1E Supplex libellus semper latine conscribatur, consulendo brevitati absque
nocumento claritatis.

2EAssignetur nomen et pronomen illorum, qui dispensationem flagitant,
quique Oratores, non Sponsi, dicendi sunt, simul et nomen patris illorum;
simili modo ætas, ipsorumque domicilii locus dicatur.

3E Quia dispensationes non conceduntur nisi ob causas canonicas graves et
impedimento proportionatas, ita ut invalida sit dispensatio absque canonicis
causis concessa, et consequenter etiam matrimonium cum tali impedimento
contractum nullum sit; hortamur omnes RR. Administratores Nostrarum
Parœciarum, ut diligenter et serio inquirant, num aliqua vera, et, prout casus
exquirit, gravis causa dispensandi adsit, et tunc tantum supplicem libellum
conficiant, et huic Ordinariatui transmittant.

4E In suis petitionibus RR. Parœciarum Nostrarum Administratores clare et
quantum fieri potest brevissime causas pro dispensatione exponant, adhibendo
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terminos usu Doctorum Iuris Canonici et Theologiæ Moralis iam consecratos,
ne ullum supersit dubium de causarum sufficientia.

5E Attendant insuper, ne causas nullius valoris afferant, ut sunt: „Angustia
loci” vel „Ætas superadulta” pro viro, „Eleemosyna solvenda ab Oratoribus”
(S. C. de Prop. Fide 11 Mart. 1848): item ne pro iisdem personis causas
afferant, quarum una aliam excludit, v. gr. „Virtutes christianas Oratorum”
simul cum „Nimia partium familiaritate, ex qua scandalum timetur”! Si tales
afferuntur causæ, suspicioni datur locus, nullas pro dispensatione adesse veras
et graves causas, has autem electas, exhibitasque fuisse tantum pro forma. Ut
patet, in hoc casu petita dispensatio concedi nequit.

6E Demum, quoties super aliquo con sanguinitatis affinitatisve impedimento
quæritur dispensatio, toties non in disiuncta charta, sed in ipso supplici libello
schema describatur clare demonstrans quo propinquitatis gradu oratores sunt
inter se coniuncti.

RR. Administratores Nostrarum Parœciarum meminerint, in matrimoniis
mixtis, quæ cum dispensatione Apostolica celebrantur, Parocho non permitti
nisi assistentiam passivam in loco non sacro.

Diœcesis Iassiensis difficillimas circumstantias ob oculos habentes, et
conscientia nostrae tranquillitati consulere volentes, anno 1890 Nos ipsi a
Sancta Sede postulavimus, ut aliquid specialiter suprema sua auctoritate
statuere dignaretur pro Diœcesi nostra quoad ritum celebrandi mixta
matrimonia, pro quibus apostolica dispensatio obtenta fuit. Per organum
Sanctæ Romanæ et Universalis Inquisitionis sub die 3 Septembris eiusdem
anni, sequens accepimus responsum: „Stet orator instructioni Etsi Sanctissimus
anni 1858”.

In hac instructione Summus Pontifex Pius Papa IX omnes Episcopos
adhortatur, ut numquam desistant omni cura studioque advigilare, ut sedulo
impleantur conditiones de mixtis matrimoniis etiam licitis extra ecclesiam et
absque parochi benedictione alioque ecclesiastico ritu celebrandis. Subiungit
tamen immediate hæc verba: „Quodsi in aliquibus locis sacrorum Antistites
cognoverint, easdem conditiones impleri haud posse, quin graviora exinde
oriantur damna ac mala, in hoc casu tantum Sanctitas Sua ad huiusmodi maiora
damna ac mala vitanda, prudenti eorumdem sacrorum Antistitum arbitrio
committit, ut ipsi, salvis firmisque semper ac perdiligenter servatis cautionibus
de perversionis peliculo amovendo a coniuge catholico, de conversione
acatholici coniugis ab ipso coniuge catholico pro viribus procuranda, deque
universa utriusque sexus prole in sanctitate Catholicæ Religionis omnino
educanda, iudicent quando commemoratæ conditiones de contrahendis mixtis
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hisce nuptiis extra ecclesiam, et absque parochi benedictione impleri minime
possint, et quando in promiscuis hisce coniugiis ineundis tolerari queat mos
adhibendi ritum pro matrimoniis contrahendis in diœcesano Rituali legitime
præscriptum, exlusa tamen semper Missæ celebratione, ac diligentissime
perpensis omnibus rerum, locorum, ac personarum adiunctis, atque onerata
ipsorum Antistitum conscientia super omnium circumstantiarum veritate et
gravitate”.

Cum autem Nos videamus, non ab omnibus RR. Administratoribus
Nostrarum Parœciarum exponi in supplici libello pro dispensatione obtinenda
super impedimento mixtæ, ut aiunt, communionis, an graviora damna et mala
oriantur nec ne, negata presbyteri activa assistentia, ad omnem abusum
tollendum, mandamus quoties hæc graviora mala et damna revera timenda
erunt, ut a Nobis petant et super hac activa assistentia dispensationem, expositis
causis, aliisque rationibus ac circumstantiis quæ Nos ad eam dispensationem,
sive potius permissionem concedendam suadeant. Si tamen, quod absit, omnes
circumstantiæ atque causæ ad hanc permissionem impetrandam Nobis expositæ
vel veritate non inniterentur, vel gravitatis defectu laborarent, sciant RR.
Parœciarum Nostrarum Administratores, se gravi obnoxios esse peccato.

Quum facultas dispensandi ab impidimento mixtæ religionis Nobis concessa
ad certum casuum numerum coarctetur, RR. Nostrarum Parœciarum
Administratores, qui talem dispensationem impetrarunt quin postea ipsam
applicare ob quamcumque causam potuerint, debebunt schedulam impetratæ
sed non applicatæ dispensationis ad hanc Nostram Episcopalem Curiam
remittere, ut ipsam aliis petentibus applicare possimus.

Quandocunque dispensatio matrimonialis a S. C. de Prop. Fide impetratur,
Oratoribus semper imponitur eleemosyna iuxta vires solvenda pro causis piis.
Litteris S. C. de Prop. Fide No. 6291 diei 28 Febr. 1887 facultas est Nobis data
obtinentibus dispensationem ab impedimentis matrimonii eleemosynam iuxta
vires imponendi pro Nostro Seminario diœcesano. Quam eleemosynam semper
iniungimus verbis: „Erogata iuxta Oratorum viles aliqua eleemosyna in pium
opus a Nobis applicanda”. Ouamobrem sciant RR. Administratores Parœciarum
Nostrarum, ipsis nullum competere ius, aliam insuper eleemosynam pro
ecclesiis suis imponere propter aliquam matrimonialem dispensationem suis
parochianis obtentam.

Omnes Nostrarum Paraœciarum RR. Administratores in Domino hortamur,
ut omnia et singula, quæ hic super memorata sunt, ob oculos habeant,
religioseque servent in petenda aliqua matrimoniali dispensatione: si enim
secus fecerint nullum ab hac Nostra Curia responsum se obtenturos sperent.
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Datum Iassiis, hac die 6/19 Martii 1907.

a Nicolaus Ioseph Camillius
Archiepiscopus-Episcopus Iassiensis

3. Episcopul Mihai Robu (1939)
(AERC Iaºi, Dosar 3/1936, f. 50-52)

Biserica, fiind mama suprafireascã a oamenilor, a primit de la Cristos
puterea ºi însãrcinarea de a educa pe toþi oamenii, din toate timpurile ºi de
pretutindeni, pentru a-i duce la împãrãþia lui Dumnezeu. „De aici urmeazã în
chip firesc, cã Biserica, atât în ordinea, cât ºi în împlinirea misiunii sale
educatoare, este independentã de orice putere lumeascã, nu numai ce priveºte
obiectul însuºi al educaþiunii creºtine, ci ºi în ce priveºte mijloacele pentru
atingerea acestui scop” (Enciclica Divini illius Magistri a lui Pius XI).

Acest drept ºi aceastã datorie, ce-o are Biserica de a educa, trebuie
accentuatã astãzi mai cu seamã faþã de tineretul, care a ieºit din ºcoalã. Cãci în
anii desvoltãrii corporale ºi spirituale tineretul are nevoie de conducere ºi de
ajutor, pentru ca dintr-însul sã iasã oameni deplini. Tineretul are nevoie de
aceastã conducere mai ales în timpurile de faþã, când este târât în luptele ºi
curentele spirituale de tot felul, care tind sã punã stãpânire pe suflete.

Ceea ce s-a început în casa pãrinteascã, ºi s-a continuat în ºcoalã, trebuie
întãrit ºi adâncit în tinerii ieºiþi din ºcoalã. În felul acesta munca cu tineretul –
în toate formele sale – este cuprinsã între datoriile pastorale ordinare. Ea este
una dintre cele mai însemnate datorii ale parohilor ºi capelanilor lor.

Educaþiunea creºtineascã considerã pe om ca ceva întreg. „De aceea
educaþiunea creºtineascã a tineretului se-ntinde la sfera întreagã a vieþii
omeneºti: la viaþa naturalã ºi la viaþa supranaturalã; la viaþa în familie ºi la viaþa
în societate; nu pentru a limita viaþa omeneascã, ci pentru a o înãlþa, regula ºi
perfecþiona dupã pilda ºi învãþãtura lui Cristos” (Divini illius Magistri).

Din aceastã concepþiune fundamentalã a educaþiunii creºtine a tineretului
reies scopurile ºi problemele parþiale ºi speciale, ce trebuie urmãrite cu toate
mijloacele în educarea tineretului.

Aceste scopuri parþiale sunt: sã formeze din tineri creºtini adevãraþi, membri
vii ai Bisericii; sã-i pregãteascã pentru formarea unui cãmin ºi unei familii
creºtine; sã-i facã sã devinã meseriaºi ori profesioniºti destoinici; sã-i lege mai
strâns cu Dumnezeu ºi cu poporul din care fac parte (sã iubeascã limba,
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tradiþiile ºi obiceiurile lui); sã-i formeze cetãþeni buni ºi credincioºi faþã de þarã
ºi faþã de legile ei.

4. Pr. Petru Pleºca (1940)
(AERC Iaºi, dosar 3/1940, f. 14-15)

Sfânta Familie.
În zilele noastre se fac atâtea apeluri pentru a regenera ºi sfinþi familia,

izvorul dãtãtor de viaþã a naþiunei, a omenirii, a statului, a Bisericii – de e
bolnavã familia, tot poporul e bolnav, dacã familia e decãzutã, naþiunea se
clatinã ºi ea, ºi nici bunãstarea, nici cultura, nici puterea mundanã nu pot opri
cãderea, ruina!

Nici o reformã socialã, nici o reconstrucþie, nici o nãdejde într-un viitor mai
bun fãrã reînoirea familiei!

Sãrbãtoarea duminicii de azi ne conduce la Nazaret, în casa sfintei familii,
micã, neînsemnatã faþã de palate, totuºi strãluceºte ca model de-a lungul
veacurilor.

Când Moise trebui sã ridice Cortul, zice Domnul: „Priveºte ºi fã dupã
modelul ce-þi arãt”. Priviþi ºi faceþi dupã model, spune Dumnezeu tuturor
familiilor, tuturor celor ce voiesc sã lucreze pentru binele poporului. Nazaretul
e icoana idealã a familiei! (...)

I. Icoana demnitãþii

Cea mai mare onoare a familiei este cã ea e fondatã, întemeiatã de
Dumnezeu însuºi în paradis. Dumnezeu a creat un bãrbat ºi o femeie, i-a
binecuvântat ºi le-a spus: Creºteþi ºi vã înmulþiþi.

Familia e o creaþie dumnezeiascã, este centrul paradisului pãmântesc, cea
dintâi ºi cea mai mãnoasã, rãdãcina, izvorul societãþii.

Cea de-a doua onoare a familiei – Mântuitorul iese dintr-o familie ºi a stat
ascuns 30 de ani. Paradisul era pierdut. Dumnezeu a fãcut altul, a creat altul
nou – Nazaretul. ªi ziua familiei creºtine trebuie sã fie o copie dupã cea din
Nazaret. Din familia creºtinã izvorãºte lumea.

Când pãstorii vin plini de bucurie la Betleem, gãsirã pe Maria, Iosif ºi
copilul, culcat în iesle.

Venind craii, steaua strãlucea deasupra sfintei familii.
Îngerul – „ia pe copil”.
La 12 ani merse cu pãrinþii – învãþãtorul lumii.
Creºtinismul a ieºit din familie.
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Creºtinismul e respectul familiei.
Cristos a sfinþit unirea – durabilã, indisolubilã.
Nu se poate distruge sanctuarul sfintei familii din Nazaret.
Cãsãtoria e un ideal. Problema cu divorþul.
Noi, catolicii, ne orientãm dupã modelul sfintei familii din Nazaret ºi luptãm

contra semnelor de corupþie. Noi facem mare serviciu.
Cine lucreazã la distrugerea familiei comite o crimã socialã. Cine lucreazã

pentru naºterea, reînoirea familiei – o operã socialã.

II. Modelul virtuþilor

Iosif om drept, Maria slujitoarea Domnului.
Dumnezeu n-a fost mai cinstit de serafimii din cer mai mult decât de sfânta

familie.
Azi se fac mari sforþãri, dar de multe ori se clãdeºte pe nisip, multe daune,

nenorociþi, religia e viaþa familiei, e ca pomul de lângã apã.
O casã religioasã – e pace – prinþul pãcii.
O casã cu pace, e bucurie în timpul nostru – sãracã în bucurie, bogatã

îngrijorare.

III. Izvorul puterii familiei

Sãrãcia comoarã – fuga în Egipt – pe drum necunoscut fãrã pâine, foamea.
Cine poate sã-ºi închipuie, de ce nu a fost prevenitã de Simeon. – Omul durerii
– mama durerii – regina martirilor.

Familia creºtinã are de învãþat umilinþa – rãbdarea – supunerea la voinþa
Domnului. Deci: Scoalã-te, ia copilul ºi fugi – s-a sculat, a luat, a plecat.

Dupã obicei, mergea la Ierusalim – rugãciunea – Numai unde e viu harul,
poate rezista timpurilor rele.

5. Episcopul Mihai Robu (1940)
(AERC Iaºi, dosar 3/1936, f. 90-97)

Episcopia Catolicã de Iaºi
Iaºi, die 31 Maji 1940

No. 136/40

Venerabiles Fratres,



274

Verba facturus ad vos de præparatione fidelium ad sacramentum matrimonii
suscipiendum, non invenio aptius verbum exordium faciendi quam illud S.
Pauli Apostoli ad carissimum suum discipulum Timotheum: „Ministerium
tuum imple” (2.Tim. 4, 5), quod etiam ego vobis singulis repeto, qui estis
cooperatores mei in vinea Domini excolenda, et administratores mysteriorum
Dei.

Ministerium vestrum implete circa fideles vestræ curæ pastorali concreditos,
ut ipsi digni inveniantur, qui aliquando regnum cœlorum ingrediantur.
Ministerium vestrum implete in omnibus et singulis pastoralis muneris oficiis,
ut et vos tamquam boni servi coronari mereamini, quando Dominus venturus
est, ut unicuique secundum opera eius retribuat.

Ministerium vestrum implete præcipue circa venerandum Matrimonii
sacramentum, de quo S. Paulus dicit in epistola ad Ephesios: „Sacramentum
autem hoc magnum est, ego autem dico, in Christo et in Ecclesia” (Eph.5, 32).
Nam vita coniugum ad vivum repræsentare debet intimam unionem et
perfectissimum amorem, quae intercedunt inter Christum et Ecclesiam. Hinc
fideles coniugati quotidie adniti debent, ut vivum evadant exemplar unionis
inter Christum et Ecclesiam vigentis. Quomodo autem evadent, absque vestro
ministerio?

Nonne plurima coniugia infelicia evadunt? Nonne plurima foedis vitiis
turpantur? Nonne plurima pessumdantur et miserando naufragio merguntur,
coniugibus contra fas ab invicem discedentibus et ad alias uniones adulterinas
convolantibus? Quot inde lacrimæ, quot miseriæ, quot scandala, quot pericula
æteræ damnationis?

Unde hæc mala? Nonne plurimum extinde, quia fideles inconsiderate
matrimonium contraxerunt, sive ex ignorantia, sive ex animi levitate, nec fuit,
qui illos instrueret prius et de sanctitate matrimonii eiusque officiorum
moneret? Præsertim, quum his temporibus impii tot modis et mediis
matrimonii christiani fundamenta et principia evertere conantur!

Muneris itaque vestri pastoralis est, Venerabiles Fratres, ut fideles ante
matrimonium contractum edoceatis de natura matrimonii christiani eiusque
obligationibus, eosque præmuniatis contra falsa impiorum asserta in hac re,
neque sinatis eos falsis imbui principiis. Mementote verborum Pii papæ XI: „Si
quis Confessarius aut animarum Pastor, quod Deus avertat, fideles sibi creditos
aut in hos errores ipsemet induxerit, aut saltem sive approbando sive dolose
tacendo in iis confirmarit, sciat se Supremo Iudici Deo de muneris proditione
severam redditurum esse rationem, sibique dicta existimet verba Christi:
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Cæcisunt et duces cæcorum: cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in
foveam cadunt” (Encycl. Casti Connubii).

Quae quidem verba spectant directe onanisnum coniugalem, sed eodem iure
dici possunt de Pastoribus, qui fideles errare siverint quoad alias matrimonii
obligationes. Si enim, verbi gratia, vir iniuste derelinquens suam uxorem
legitimam particeps acusatur adulteriorum ab uxore commissorum, - nonne
etiam Pastor animarum accusabitur fornicationum et adulteriorum - qua non
obstans et non manifestans si ex incuria munus suum non implevit in
præparatione matrimoniorum contrahendorum?

Sancta sancte sunt tractanda, tum a vobis, tum a fidelibus, ne in
damnationem æternam incurratis.

Ut vos, Venerabiles Fratres, a remorsibus conscientiæ liberi sitis, et in cura
animarum circa sacramentum Matrimonii rite præparandum certum quemdam
„Ducem” vel „Mentorem” habeatis, præsentem INSTRUCTIONEM DE
REBUS MATRIMONIALIBUS vobis propono, præ oculis tenendo ea, quae
Codex Iuris Canonici de hac restatuit, ut eam sancte et studiose adimpleatis, ad
bonum commune tum singulorum nupturientium tum totius Ecclesiae et Civilis
Societatis.

Instructio haec duas partes distinctas comprehendit, nempe : 1) Examen
generale nupturientium. - 2) Instructionem religiosam nupturientium tum
generalem tum specialem.

Examen generale nupturientium bene et rite exaretur, secundum formulare
speciale adiectum. Est enim fundamentum futuri ligaminis, quod per claras
stipulationes in tutto collocatur. Ne terreamini multitudine interrogationum,
quae responsa pressa et clara postulant. Nam ex his interrogationibus
nupturientes timoratæ conscientiae magna ideam sibi de matrimonio
efformabunt, eiusque gravitatem et sublimitatem agnoscent; nupturientes vero
incurii vel impii ad meliorem frugem reducentur, vel certe in angustias
redigentur, firmam voluntatem Pastoris videntes, qui nihil de iuribus divinis et
de præscriptis Ecclesiae prodere paratus est. Item magno erit adiumento Pastori
animarum tale examen scripto exaratum, tum in sede confessionali, tum in cura
pastorali, ad componenda dissidia inter coniugatos exorta, tum in processibus
matrimonialibus intentatis. Certa enim exinde erui possunt argumenta, quae
parti lamentanti vel reluctanti opponantur.

Non negandum, hoc Pastoris munus aliquando grave esse futurum. Sed
admoneo unumquemque vestrum verbis S. Pauli: „Resuscita gratiam Dei,
quam accepisti per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus
spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis” (2 Tim 1, 6-7). Hac
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enim agendi ratione innumerabilium connubiorum funesti effectus arcebuntur
a fidelibus bonis vel bona fide deficientibus. Sancta enim Ecclesia prudenter
statuit, non esse admittendos ad processum canonicum de nullitate matrimonii
eos, qui ipsi sua culpa causa evaserunt nullitatis matrimonii.

Instructio religiosa nupturientium, tum generalis, tum specialis de
matrimonio, solide et exacte fiat, nihil omittendo vel contrahendo, sed potius
abundantius eam ministrando. Sic enim agendo, facile videbitis, an
nupturientes parati sint, tum remote tum proxime, ad fructuose recipiendum
Matrimonii sacramentum, vel non. - Quam praeparationem, si in nupturientibus
non inveneritis, diligentius eos instruite, per plures vices vel sessiones, ut digni
evadant. - Neque eos domum remittatis, ut melius catechismum discant per se
ipsos; sed vos ipsi eos instruite, hoc est enim munus vestrum pastorale, nec
laborem recusetis, qui vobis incumbit, futilibus nixi rationibus (quod desit
tempus, vel quod nupturientes occasiones se instruendi culpabiliter hucusque
omiserint etc.)

Absterreantur fideles a matrimonio contrahendo cum consanguineis, inter
gradus ab Ecclesia prohibitos, quum eiusmodi matrimonia etiam a medicis
dissuadeantur ob pericula physiologica.

Absterreantur quam maxime a matrimoniis mixtis contrahendis, sive cum
schismaticis sive cum haereticis, a fortiori cum non baptizatis, quum vera
animorurn unio et pax domestica haberi numquam possit absque unitate fidei.

Absterreantur etiam a matrimoniis cum peccatoribus pub1icis, apostatis (qui
nulli sectae nomen dederunt), et censuratis. Irrationabiliter enim speraret quis,
eiusmodi coniugem, infidelem erga Deum, fidelem fore erga suam compartem,
et obligationes suas impleturum!

Quodsi nihilominus pars catholica a tali matrimonio recedere nolit
instructioni ræligiosæ huiusmodi fideli catholico tradendæ assistere debet
etiam pars acatholica, quacum ipsa contrahere vult. Hac enim ratione, cognita
veritate religionis catholicae, sæpe pars acatholica convertetur ad fidem cath.,
et sic matrimonia mixta vitabuntur. Vel certe pars acatholica, dogmata
catholica discendo, a matrimonio recedet, vel (si in suo proposito perseverabit)
spem ingeret, quod suas obligationes sponte susceptas implebit.

In instructione agendum etiam de onanismo, caute tamen et honeste, ne
ignorantes scandalizentur. - „Sacerdotes, qui audiendis confessionibus dant
operam aliosque qui curam animarum habent, pro suprema Nostra auctoritate
et omnium animarum cura admonemus, ne circa gravissimam hanc Dei legem
fideles sibi commissos errare sinant”, scribit Pius Papa XI in Encycl. Casti
Connubii. - Si Pastor sedulus explicite nupturientes de enormitate onanismi
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edocuerit, et declaraverit, quod, taliter peccantes et seriam emendationem non
proponentes nullo pacto in confessione absolvi poterunt, multum alleviabit
crucem confessariorum.

Pro commodiore usu Cleri Nostri addimus decisiones Sanctae Sedis relate
ad „onanismum conjugalem”, ne quis in hac re tam gravi erret, sed stricte
servet.

1. Actus coniugalis propter finem primarium et secundarium est licitus;
propter solam voluptatem (tamen intra limites matrimonii) est venialis (cfr. dec.
I, XX) est autem mortalis, si in actu coniugali constituitur ultimus finis.

2. Usus matrimonii onanisticus est intrinsece malus, nec quacumque etiam
gravissima causa potest honestari (cfr. VII, IX, XX).

3. Vir, qui ab onanismo se abstinere non vult, non potest absolvi (cfr. XII,
XIV)

4. Mulier non potest absolvi, quae desiderat, ut se retrahat vir (cfr. VI).
5. Uxor potest onanismum viri ex iusta et rationabili causa permittere, sed

debet virum de turpitudine actus monere (cfr. II, III, IV, V, VI, XVI, XX); imo
potest licite a viro debitum petere, si ipsa in periculo incontinentiae versatur
(cfr. II, XX).

6. Actus sodomitico vel condomistico viri uxor debet positive resistere,
etiam cum periculo vitae (cfr. IX, XVI, XVII).

7. Uxor pollutionem solitariam propriam nec desiderare nec procurare potest
licite, etsi referat eam ad proprium virum absentem; confessarius autem hunc
actum approbans est denuntiandus (cfr. XV).

8. Non licet viro propriam pollutionem solitariam procurare nequidem ad
artificialem foecundationem propriae uxoris (cfr. XIIl), aut ad morbum
curandum (cfr. XIX). 

9. Quando adest fundata suspicio, pœnitentem, qui de onanisrno omnino
silet, huic crimini esse addictum, regulariter non licet confessario a prudenti et
discreta interogatione abstinere, eo quod prævideat plures a bona fide
exturbandos et multos sacramenta deserturos esse, sed potius tenetur
confessarius eum prudenter ac discrete interogare, et, illum de huius peccati
gravitate monere... eique absolutionem tunc solum impertiri, cum sufficientibus
signis constet, eumdem dolere de præterito, et habere propositum non amplius
onanistice agendi (cfr. V, VII, X, XIV, XX).

10. Confessarius, qui copulam dimidiatam (quae conceptionem reddit
difficiliorem: sed non impossibilem) sponte sua docet illamque omnibus
pœnitentibus, qui timent ne prole numerosiore graventur, vel docet ad
avertendum pœnitentem ab abusu matrimonii, pœnitenti interroganti, num
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copula dimidiata licita sit, respondet simpliciter „licere”, absque ulla
restrictione seu explicatione, vituperandus est (cfr. XVIII).

11. Coniuges possunt ex legitima causa (onus numerosioris familiæ,
abductio ab onanismo) iis tantum diebus actu matrimoniali uti, in quibus
conceptio mulieris locum habere non potest; et confessarius hoc tempus iis
caute insinuare potest (cfr. VIII, XI).

NOTA. - Numeri in parentesi referuntur ad numeros decisionum S. Sedis,
quae integre inveniuntur in libello Patris Hartmann Batzill O. S. B., cui tilulus
„De usu et abusu matrimonii”. - Libellum istum omnibus sacerdotibus et
confessoribus commendamus. - Haberi potest a „Librãria BIANCHI -
Bucureºti 2 - Str. Berthelot 19”. - Pretium: 4 Lire (seu circiter 60 Lei).

Ab eadem Libraria comparari possunt alii libri liturgici et theologici valde
utiles, editi a Marietti - Torino. - Petatur catalogus a Bianchi.

In hac materia juvat quaedam practica monita adjicere relate ad theoriam
Ogino Knaus, secundum quam coniugati generationem evitare possunt certis
diebus, etsi rite copulentur, nihilque faciant ad impediendam conceptionem.
Secundum hanc theoriam mulier apta est ad concipiendum solum quinque
periodi diebus, id est a decima quarta usque ad decimam octavam diem futuræ
menstruationis, retrorsum computando. Causa physiologica est, quia his diebus
sterilibus abest membrana flava, quae ad conceptionem et evolutionem fœtus
omnino est necessaria. Unde patet, revelato hoc naturæ secreto quamlibet
feminam conceptioni se posse subducere, evitando maritalem congressum illi
quinque diebus supra memoratis.

1. Sacerdotes numquam de hac theoria coram laicis loquantur, neque
valorem eius physiologicum defendant, neque usum eiusdem commendent.
Multi enim medici valorem huius theoriæ impugnant; et non est sacerdotis
leges physiologicas explorare vel evincere.

2. Numquam mentio fiat de hac theoria in instructione matrimoniali, ut
remedio ad regulandum numerum prolis; multoque minus commendetur
neonuptis.

3. Theoria in se non adversatur principiis moralitatis christianæ.
Distinguendum enim est in usu matrimonii inter actionem coniugum, et
actionem naturæ. Fit enim ad analogiam vegetabilium, ubi persæpe semen et
idoneum et recto modo seminatur, at non semper in sinu terræ evolvitur, sed
arescit.
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4. Coniuges, qui hac theoria utuntur in congressu maritali, ex mutuo
consensu ad evitandam prolem numerosam, ex juxta gravique causa, in sede
confessionali non sunt inquietandi. Sed prudenter a Confessario edocendi, quod
non peccant, si forte Confessarius animadverterit, eos ex ignorantia peccare. -
Coniuges, qui ita congrediuntur tantum ob solam voluptatem, sine ulla seria
causa volentes prolem excludere, saltem venialiter peccant.

5. Licebit Confessario coniugibus onanistis, quos frustra a detestabili eoru
crimine abducere conatus est, caute hanc methodum insinuare, ad evitanda
peccata gravia. (Caute, quia non est infallibilis methodus, secundum dicta
medicorum, et etiam teste experientia). - Sed quoad Calendarium sterilitatis
coniuges remittat ad medicos timoratos (nullo modo ipse de hoc calendario
loquator), ea tameo conditione, ut ipsi ad confessione redeant, et solum illa
exequantur e dictis medicorum, quae confessarius approbaverit.

6. Ex dictis liquet, methodum hanc non cuicunque esse insinuandam, sed
solum iis coniugibus, qui mutua voluntate et ex gravibus rationibus ea uti
volunt. Tale honestæ et graves rationes sunt difficultas alendi et educandi
numerosam prolem, periculum gravis morbi vel mortis pro uxore (si denuo
concipiat), periculum morbi hereditarii in prole, tranquillitas conscientiae, etc.

Denique valde optandum est, ut neonuptis in memoriam copulationis et
sacramenti recepti non solum imago quædam pia detur, sed etiam aliquis
libellus de matrimonio tractans, quem perlegentes, ad vitam sanctam
coniugalem agendam excitentur intermissione.

Opportunum etiam erit, præsertim rudioribus, e catalogo Sanctorum
exempla virorum et mulierum matrimonio iunctorum ostendere, quos imitentur,
et quorum auxilia e cælis in orationibus efflagitent, ut in dies perfectiora
membra corporis mystici Christi efficiantur.

Iterum hortor vos, Fratres Venerabiles, ut sequentem Instructionem
diligenter perlegatis et in eius sensum penetrare studeatis, ut ministerio vestro
familiæ christianæ roborentur et copiosos fructus salutares producant,
opitulante Gratia Dei.

Datum Iassiis, ex residentia Nostra, die festo Sacratissimi Cordis Iesu, anno
Domini 1940.

a Michael Robu
Episcopus
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INSTRUCTIO DIOECESANA
DE REBUS MATRIMONIALIBUS

PARS PRIMA:
DE EXAMINE NUPTURIENTIUM

I. Generalia

1. In hac instructione ea tantum explicantur, ad uniformitatem in Dioecesi
obtinendam, quae a codice Iuris Canonici Ordinario loci disponenda
relinquuntur (can. 1020. §3).

2. Curent animarum Pastores, ut nupturientes, antequam contrahant, adeant
prius tempestive Parochum proprium, et cum ipso verba faciant. Hac ratione
praecaveri poterunt tum matrimonia mere civilia, tum illa quae legibus divinis
vel ecclesiasticis prohibentur (can. 1020. §1).

3. Sponsalia in forma canonica ne fiant, nisi partes expresse postulaverint.
Si postulentur, observetur can. 1017.

II. De examine generali nupturientium

4. Examen generale nupturientium fiat semper scripto tenus, a Parocho
sponsae (can. 1020. §2), iuxta formulare huic instructioni adnexum, in lingua
vulgari. Hoc formulare, cum reliquis documentis examini adiectis, fasciculum
efficiet („Dosar”), in archivo paraeciali conservandum. Solum ex iusta causa
Parochus sponsi examen peragere potest.

Fasciculis examini iisdem numeris currentibus notentur, quibus notantur
matriculae nupturientium, pro eodem casu matrimoniali.

5. Matricula nupturientium, ut in formulari adiecto, in forma commoda
impressa et religata, inservit etiam promulgationi bannorum, ex ambone, in
lingua vulgari (can. 1022).

6. In matricula nupturientium inscribantum ab ipso Parocho cuiusvis loci:
a) Nupturientes subditi, quorum examen generale in propria paroecia a

proprio Parocho factum est.
b) Nupturientes alieni, si Parocho examinator alterutrius petat, ut

inscribantur et promulgentur etiam in illa paroecia.
c) Nupturientes alieni, de quorum status libertate Parochus examinator

informationes et testimonia rogat.
In casibus sub b) et c) memoratis in matricula mentio fiat de litteris Parochi

requirentis inscriptionem, notando earum numerum et diem, quo datae fuerunt.
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Eodem modo faciat cum propriis litteris parochus requisitus exequendo quae
ab aliis Parochis rogantur.

7. Nomina nupturientium scribantur prout in testimonio baptismi leguntur.
Si discrepent ab aliis testimoniis (Status civilis), mentio de hoc fiat, ut possit
identitas personarum stabiliri. (Exempli gratia: Joseph (vulgo Johann) Kräuter;
vel Caius Amartinesei (vulgo Martinescu) etc.).

8. Domicilium, quasi-domicilium, praesens commoratio, quolibet testimonio
probari potest, edito a parocho loci, vel ab alia auctoritate locali, vel testibus,
vel e propria Parochi scientia.

9. Inter vagos recensendi sunt etiam opifices, famuli, emigrantes, et alii
huiusmodi, qui solum per aliquod tempus in uno eodemque loco commorantur,
absque intentione manendi; ideoque ex defectu intentionis nec domicilium nec
quasi-domicilium acquirunt.(Instructio S.C. Sacramentorum 4 Julii 1921).

III. De status libertate inquirenda

10. Non licet matrimonio assitere, nequidem ad praecavendum
matrimonium civilem vel ad exstirpandum turpem concubinatum, nisi ad
normam iuris constet de libertate status nupturientium. (Can. 1019, et S.C.
Sacrament. 4 Julii 1921).

11. Libertas status in ordine ad matrimonium contrahendum probatur his
modis:

a) a personis caelibibus
1) testimonio de statu caelibe recentioris editionis (non plus quam a tribus

mensibus), item per testimonium recens baptismatis, in quo notatur personam
in quaestione esse caelibem;

2) testimonio de peractis bannis, in quo declaratur, nullum impedimentum
fuisse detectum. Istud testimonium, si nupturientes antea pluribus antea
pluribus in locis commorati fuerint, suppletur solo testimonio de non contracto
matrimonio in iis locis, ut infra dicetur sub No. 31.

Si ambo haec testimonia haberi non possunt, nupturientes possunt status sui
libertatem comprobare modo suppletorio: a) aliis documentis ad rem – b)
testibus fide dignis, – c) juramento, simul sumptis. De modo suppletorio, quo
probata fuerit status libertas, fiat mentio in actis examinis.

b) a personis quondam legatis
1) testimonio mortis prioris coniugis (vel coniugum, si pluries matrimonium

contraxerint); vel declaratione mortis prioris coniugis cum permissione
transeundi ad alias nuptias (S.C. Inquis. 13 Mart. 1868); vel declaratione per
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Ordinarium nullitatis prioris matrimonii cum sententia executoria et
permissione transeundi ad alias nuptias; 

2) testimonio bannorum, ut supra pro caelibibus (a,2).
Probationes suppletoriae pro quondam ligatis non admittuntur, nisi in

periculo mortis (can. 1019, 2).
c) a personis vagis
Iisdem testimoniis ac pro caelibibus vel quondam ligatis, secundum casum.

– Addenda est permissio Ordinarii loci, qui casus rite exponi debet. (S.C. Sacr.
4 Julii 1921, et can. 1032).

12. Tantum in periculo mortis, si aliae probationes haberi non possint,
admittitur et sufficit iuramentum suppletorium de status libertate et de suscepto
baptismate praestitum ab ipso nupturiente, coram testibus, si fieri potest. (S.C.
Sacr. 4 Julii 1921).

13. Ad probandam libertatem status personarum acatholicarum non
sufficiunt testimonia edita ab officiis Status Civilis vel a ministris sectae
respectivae. Haec quidem exquiri debent a nupturiente acatholico, et notantur
ut adminicula probationis. Probatio autem status liberi cuiusvis acatholici fit:
a) declaratione, iuramento firmata (in dubio), tum ipsius nupturientis – b) tum
testium parocho et nupturienti bene notorum – c) et adminiculis ex aliis
quibuscumque testimoniis suppletoriis.

14. Testimonium de statu libero iam non est recens, si ante tres menses
elapsos editum est. Quo in casu novum testimonium exquirendum est.

15. Parochus examinator certus esse debet de baptismo valido nupturientis.
Si post diligentem inquisitionem dubium de valido baptismo acatholicorum,
perduret, petenda est dispensatio super impedimento disparitatis cultus (ad
cautela); quod praesertim observandum erit in coniugiis mixtis cum asseclis
protestantismi.

IV. De testimoniis et documentis

16. Exceptis testimoniis baptismi vel nativitatis nupturientium
acatholicorum, omnia testimonia et documenta debent esse edita ab auctoritate
ecclesiastica catholica, ut coram Ecclesia plenam fidem faciant in ordine ad
matrimonium (S.C. S. Officii 2 Aprilis 1873).

17. Testimonia exhibita omnia ponenda sunt in fasciculo examinis et
conservari debent in archivo paroeciali. Quod minime impedit, quominus
singula documenta adnotentur etiam in folio examinis, ut fieri solet in quolibet
officio publico.
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18. Tantum testimonia nativitatis, baptismi, mutatae religionis,
nupturientibus restitui possunt (si ipsi petant); sed notentur in actis examinis,
quod ista testimonia restituta fuerunt; simul exigatur a persona recipiente
testificatio de actis receptis.

19. Si Parochus ex propria notitia aliquid testificandum iudicaverit, addet
in folio examinis (ut ex actis constare possit): ex propria Parochi notitia.
Similiter, si casus ferat: e matriculis paroecialibus loci.

V. De ipso examine nupturientium

20. Interrogationes fiant iuxta regulas pastorales, et intelligentiae
uniuscuisque nupturientis adaptentur, lingua vulgari, pro ut in formularibus
indicantur.

21. Responsa conscribantur non stereotypa („ita”, vel, „non”), sed integra
et adaequata, pro ut a nupturientibus proferuntur, ut in casu necessitatis
tamquam testimonia afferi possint (Instr. S.C. Sacr. 15 Aug. 1926, art. 72).

22. Nupturientes probare debent (quantum fieri potest) responsa, quaedant,
praesertim baptismum et status libertatem (S.C. Sacr. 4 Julii 1921).

23. Maxima cum diligentia exquirenda est voluntas nupturientium de libero
consensu in futurum matrimonium. Ideo a quovis nupturiente separatim, sub
gravi, exquirenda est declaratio, facta admonitione ad conscientiam, ut in
formulari: 

a) de consensu libero, ab omni vi vel gravi metu immuni, 
b) de consensu libero ab omni conditione contraria bonis essentialibus

matrimonii, et de voluntate contrahendi iuxta legem Dei et mentem Ecclesiae, 
c) de consensu libero usque ad mortem duraturo, 
d) de voluntate non abutendi matrimonio, excludendo prolem, 
e) de voluntate declarandi coram Statu Civili omnes liberos tamquam

catholicae Ecclesiae pertinentes,
f) de voluntate baptisandi et educandi universam prolem in fide catholica,

tum in familia, tum in scholis publicis.
Quae omnia, si casus ferat, pro captu nupturientium enucleatius erunt

explicanda.
24. In matrimoniis mixtis, et similibus (vide No. 38 et 39), cautelae ad

Ecclesia requisitae sub fide iuramenti in scriptis exigantur ab ambobus
nupturientibus, coram duobus testibus, qui una cum Parocho subscribere debent
documentum de cautelis datis (can. 1061).
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VI. De promulgatione bannorum

25. Promulgationes matrimoniorum fieri debent a Parocho proprio, verbo
tenus, inter Missarum solemnia, in ecclesia, tribus continuis diebus dominicis
aliisque festis de praecepto, aut inter alia divina officia, ad que populus
frequens accedat (can. 1023, 1024).

26. Peculiares condiciones in Diocesi Nostra vigentes prae oculis habentes,
decernimus, ut abhinc promulgationes bannorum fiant: 

a) Ut supra, a Parocho, ubicunque Missam celebraverit.
b) Promulgationis bannorum fiant etiam in ecclesiis filialibus, iisdem

diebus, sive per Parochum, sive per Cooperatorem, sive per cantorem vel
organistam, – si ambo nupturientes, vel saltem unus eorum, est ex illa filiali.

c) Etsi promulgationes rite fiant a Parocho, ut supra, tamen praecipimus, ut
fiant etiam per affixionem ad valvas ecclesiae, iisdem diebus, in loco amborum
nupturientium, – secundum formulare huic Instructioni adnexum.

27. In promulgatione bannorum nulla fiat mentio aetatis vel alicuius notae
infamantis vel probrosae nupturientium.

28. Matrimonia mixta vel disparitatis cultus numquam publice
proclamentur, neque per affixionem ad valvas ecclesiae, etsi obtenda fuerit
dispensatio super impedimento (can. 1026).

29. Si promulgatio bannorum ex qualibet causa facta non fuerit in Missarum
solemniis, suppleri potest in officiis divinis pomeridianis, si adsit concursus
populi. (Ex mandato Parochi, hanc promulgationem facere possunt cantores vel
organistae ecclesiarum ut supra dictum est).

30. Matrimonia vagorum promulgantur tantum in ecclesia loci, ubi actu
commorantur (can. 94. §2).

31. Si quis nupturiens post adeptam pubertatem per semestre, et in casu
suspicionis etiam per brevius tempus, in alio loco commoratus fuerit,
publicationes bannorum ne fiant in locis nativitatis vel domicilii vel quasi-
domicilii iam derelictis, sed tantum in loco actualis domicilii. Sed in hoc casu
requirantur a Parochis anteriorum commorationum testimonia de non contracto
matrimonio, seu de statu libero (Pont. Commissio 2 Julii 1918). Etiam haec
requisitio omitti potest, si Parocho de status libertate nupturientis ex certa
notitia constat.

32. Requisitio tum pro promulgatione bannorum, tum pro testimonio de non
contracto matrimonio fit per Parochum examinis, sicut in formulari. Parochus
requisitus, facta promulgatione bannorum, vel investigatione de non contracto
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matrimonio, prout fert casus, in eodem folio respondet (sive per postam sive
per certam personam), procedendo iuxta dicta sub No. 6.

Haec testimonia de libertate status nupturientium tantum in territorio
Romaniae requirantur a Parochis respectivis; ab extraneis Parochis non
petantur directe, sed per eorum Ordinarium, qui providere debet.

VII. De facultate dispensandi a bannis

33. Vicarii Foranei (Decani) dispensare poterunt, ex iusta causa, a duabus
promulgationibus bannorum.

34. Parochi dispensare poterunt a duabus (non vero tribus)
promulgationibus, si nupturientes, ob formalitatem civilem iam certae diei
affixam et omnibus ad nuptias paratis, recusant expectare, vel si damna maiora
praevidentur, donec dispensatio obtineatur ab Ordinario vel a Decano (can. 199
et 1028).

35. Si post ultimam promulgationem, matrimonium intra sex menses non
fuerit contractum, iterentur promulgationes (can 1030. §2).

Permittimus ut in hoc casu promulgationes semel tantum fiant.
36. Dispensationes omnes petendae sunt ab Ordinario, vel a Decanis, in

scriptis. Si in casibus urgentibus ad Ordinarium recurratur telegraphice vel
telephonice (quod numquam praecipitur – ex declaratione S. Off. 14 Aug
1892), indicentur breviter causae pro dispensatione, et solvantur expensae pro
responso telegraphico dando.

37. Occasione sacrarum Missionum Parochi tempestive adeant Ordinarium
pro diversis facultatibus, necessariis vel opportunis, relate ad quaestiones
matrimoniales regulandas, ut Missiones fructus salutares quam plurimos afferre
possint.

38. Parochi assistere poterunt matrimoniis peccatorum publicorum
quorumcunque (catholicorum), dummodo cautum sit educationi catholicae
universae prolis suspiciendae et remotioni periculi perversionis alterius
coniugis. Quem in finem cautelae exigantur in scriptis, sicut praescribuntur pro
matrimoniis mixtis.

39. Ad assistendum matrimoniis apostatarum, vel asseclarum societatum ab
Ecclesia damnatarum, Parochi indigent licentia Ordinarii. Petitioni pro licentia
assistendi adjungendum este semper documentum de praestitis cautelis, sicut
pro matrimoniis mixtis postulantur (can. 1065. §2.)
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40. Parochis impeditis, Vicarii paroecialis (seu Cooperatores) iisdem
facultatibus praeditos esse volumus, tum pro assistentia praestanda
matrimoniis, tum pro dispensationibus a bannis.

VIII. De consensu parentum

41. Consensus parentum pro matrimoniis filiorumfamilias maiorennibus
semper praesumendus est. – Parentibus etiam rationabiliter non
consentientibus, Parochus matrimonio assistere valet, inconsulto Ordinario,
facta prius investigatione cum parente et filio scripto consignanda.

42. Etiam pro matrimoniis filiorumfamilias minorennibus consensum
parentum praesumere licet. – Sed si parentes, praesertim pater, rationabiliter
opponantur, Parochus matrimonio ne assistat inconsulto Ordinario, etiamsi
Status Civilis consensum suppleverit; sed exquisita in scriptis declaratione tum
patris tum filii, et addito proprio voto, rem totam Ordinario deferat, qui
providebit (can. 1034).

IX. De nupturientium instructione religiosa

43. Parochi numquam omittant instructionem religiosam nupturientium, tum
generalem de rebus fidei, tum specialem de matrimonio, iuxta formulam hic
adnexam Parte Secunda (vide can. 1020. §2).

44. Instructio specialis sponsae fiat semper praesente eius matre, vel alia
persona honesta provectioris aetatis, ad evitanda dicteria et scandala.

45. Eadem de causa Parochi instructionem specialem nupturientium ipsi per
se facinat, neque junioribus Cooperatoribus committant absque gravi causa.

46. Si agatur de matrimoniis mixtis, instructioni religiosae partis catholicae
assistere tenetur etiam pars acatholica. Instructio fiet de omnibus veritatibus
fidei catholicae, per plures sessiones, ita ut pars etiam acatholica in
cognitionem fidei pervenire possit.

In petitione pro dispensatione super impedimento mixtae religionis semper
addi debet documentum, quod pars acatholica instructioni religiosae interfuerit.
Absque hoc documento numquam concedetur dispensatio super impedimento
mixtae religionis.

47. Dies instructionis religiosae nupturientibus traditae adnotentur in
matricula eorum.

X. De copulatione
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48. Copulatio nupturientium fieri debet in ecclesia, sive paroecialis, sive
filiali, numquam autem in ecclesia Religiosarum.

49. Consuetudo benedicendi matrimonia in domibus particularibus, ob
solam commodidatem nupturientium catholicorum, tamquam irrationalis
abusus exstirpanda est.

50. In copulatione connubiorum mixtae religionis, non vero disparitatis
cultus, omnes sacri ritus in ecclesia tolerantur, sicut pro catholicis, excepta
semper Missa votiva pro sponsis et benedictione nuptiali in Missa.

51. Copulatio ne fiat, nisi prius omnia documenta necessaria recepta fuerint,
et tres dies ab ultima promulgatione decurrerint (can. 1030. §1).

52. Quantum fieri poterit, copulatio in ecclesia ne fiat eadem die, vel saltem
non eodem tractu, quando civilis formalitas peragitur, ne fideles sanctitatem
tanti sacramenti parvipendant.

53. Exhortentur nupturientes catholici, ut matrimonium contrahant mane;
deinde Missae assistant, ut benedictionem nuptialem in eadem recipiant
(tempore non clauso), et S. Communione reficiantur.

54. Tempore clauso prohibetur solemnis benedictio nuptialis in Missa;
prohibetur etiam quaevis pompa in ecclesia et extra ecclesiam ocassione
copulationis, ne pii poenitentes offendantur. – Proinde nonnisi hac prohibitione
bene intimata et stipulata, Parochi matrimonnis assistere poterunt tempore
clauso.

55. Benedictio novae nuptae acatholicae et eius introductio in ecclesiam post
felicem partum permittitur in universa Dioecesi, si ipsa desideret ecclesiam
catholicam adire, ad obtinendum verae fidei lumen et corporis sanitatem.

56. Copulatione peracta, Parochus tenetur eam notare tum in libro
copulatorum, tum in libro baptizatorum et status animarum. – Si unus
copulatorum baptizatus fuerit in aliena paroecia, tunc Parochus copulans
notitiam de peracta copulatione mittere tenetur ad Parochum loci baptismi (can.
1103), quod valde multum conferet ad probandam libertatem status.

57. Parochi in Bucovina et Basarabia, observatum usque ad finem anni 1929
characterem officii publici Status, adnotant in matriculis etiam matrimonia
solum civiliter contracta, de quibus notitiam ab Officiis Civilibus Status
accipiunt.

58. Si forte contingat, ut Parochus baptismi – recepta denuntiatione
promulgationis vel copulationis – comperiat alterutrum contrahentium ligatum
fuisse aliis nuptiis, rem statim significabit Parocho denuntianti, ut
investigationes faciat.
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59. Mixtis nuptiis celebratis, Parochi sedulo invigilent, ut coniuges
promissiones factas fideliter impleant (can. 1064. §3). – Pars catholica, quae
culpabilis invenietur gravis negligentiae absolvi non poterit in sede
confessionali, nisi poenituerit et serio emendationem promiserit.

60. Omnes coniugati, qui vitam communem non ducunt, sed separate vivunt,
decretum separationis a mensa et thoro habere debent ab Ordinario, ad suae
conditionis justificationem; secus non sunt absolvendi in confessione. –
Absolvi tamen poterunt coniuges innocentes, quorum compartes in civili
matrimonio vel in concubinatu publico vivunt.

XI. De secundis nuptiis

61. Secundae et ulteriores nuptiae, validae et licitae, servatis de iure
servandis (can. 1142).

62. Ad secundas nuptias ineundas – si priores invalidae fuerunt, sive ob non
servatam formam, sive ob nullitatem propter impedimentum dirimens
antecedens definitive declaratam – requiritur etiam decretum Ordinarii de
libertate nupturientis et eius permissio transeundi ad alias nuptias (can. 1069
§2).

63. Si quando ex libris mortuorum paroecialium haberi non possit
testimonium mortis coniugis, ad novum matrimonium contrahendum non
suficit declaratio Tribunalis Civilis de praesumpta morte prioris coniugis, sed
requiritur declaratio facta Tribunali Ecclesiastico.

64. Si Parochi vel Confessarii repererint aliquod matrimonium nullum esse,
ob aliquod impedimentum canonicum dirimens, non recurrant statim ad
declarationem nullitatis obtinendam, sed potius curent, ut eiusmodi
matrimonium convalidetur in formo consueta, vel sanetur in radice. – Solum
si experti fuerit tale matrimonium nullo modo sartum tectumque servari posse,
processui canonico instituendo opem ferant, ad tranquillitatem conscientiae
partium. – Libellus pro processu nullitatis porrigendus est Tribunali
Dioecesano, additis omnibus informationibus necessariis, quas Parochi vel
Confesarii utiles esse judicaverint, ad effectum.

XII. De taxis

65. Non licet a nupturientibus alias taxas, pro variis documentis vel servitiis
praestitis, exigere, praeter taxas ab Ordinario approbatas.

66. Prohibemus taxas exigere in sequentibus casibus:
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1) Pro promulgationibus factis in aliena paroecia (ex qua oritur unus
nupturientium) ad requisitionem Parochi examinis; ne pro iisdem bannis bis
solvere videantur.

2) Pro testimoniis de status libertate, vel de non contracto matrimonio, quae
eduntur ad requisitionem Parochi examinis. decet enim, ut Parochi in tali
negotio curando fraterne inter se collaborent, absque emolumento materiali.

67. Pro copulatione (etiam in matr. mistix) taxas consuetas approbatas
exigere licet.

XIII. De formularibus adhibendis

68. Formularia, de quibus in hac Instructione sermo fit, et quae ipsi
adnectentur (tamquam specimina), ad perspicuitatem et uniformitatem
obtinendam et servandam, reservantur soli Ordinariatui, qui illa imprimenda
et singulis paroeciis distribuenda curabit, pretio moderato solvendo.

PARS SECUNDA: 
MODUS INSTRUENDI NUPTURIENTES

I. Observationes generales

69. Instructio religiosa nupturientium, etsi a can. 1020 §2, praesupponatur,
plerumque necessaria erit etiam in personis cultioribus, ob magnam ignoratiam
ubique hodie vigentem.

Itaque iam in ipso examine generali Parochus nupturientes, quos in rebus
fidei non satis instructos esse compererit, moneat de necessitate se instruendi:
1) ut reviviscant et amplificentur eorum notitiae de rebus fidei et de matrimonio
christiano, – 2) ut melius cognoscant obligationes novi status coniugalis, quem
ultro amplecti desiderant, – 3) ut ex hac instructione certam normam christiane
vivendi hauriant pro tota vita, et – 4) ut in promptu habeant principia christiana
in vita coniugali sequnda, quorum ope pericula salutis et remorsus conscientiae
evitent.

70. Instructio nupturientium cultiorum, a qua Parochus numquam excusatur
ob conditionem socialem ipsorum, fieri potest etiam per opportunum librum
dono datum, vel in hunc finem commodatum.

Eodem modo procedendum cum iis, qui instructionem religiosam
recusarent.
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71. Quivis Parochus suos instruat subditos; et quidem per se ipsum,
quantum fieri potest. Praesertim non relinquat iunioribus cooperatoribus
instructionem specialem nupturientium de matrimonio eiusque obligationibus.

72. Parochus praesto habeat totam materiam instructionis, pro variis
nupturientium generibus, pro vario eorum intelligentiae gradu, et pro variis
circumstantiis eloboratam, ne umquam necessaria omittat.

73. Instructio non debet fieri modo examinatorio, nec concionatorio, sed
potius collocutorio gravi, ut suum finem attingat.

74. Instructio, secundum circumstantias, incipiat et finem habeat oratione,
et invocatione ad B.M.V., Angelum Custodem, S. Joseph domesticae vitae
decus – qua occasione verificari potest, utrum nupturientes preces ordinarias
sciant, vel non.

75. In sequentibus articulis materiam huius instructionis catecheticae
indicabimus, lineis generalibus. Parochorum erit, haec puncta enucleatius
explicare, ad captum; et etiam alia addere, si occasio tulerit.

II. Materia instructionis nupturientium

A. Instructio catechetica generalis

76. De Deo et de fine creationis hominis. 1) Deus universa propter se
creavit, nempe ad suam gloriam manifestandam (Prov 16,4). – 2) Homo
specialiter creatus est a Deo, ut omnibus creatoribus visibilibus in terra
dominaretur, ad suas necessitates vel utilitates, et earum ope Deum laudet, ipsi
serviat et ad vitam perveniat aeternam. – Crescite et multiplicamini et replete
terram et subjicite eam et dominamini (Gen 1,28). – Omnia vestra sunt, vos
autem Christi, Christus autem Dei (1Cor 3,22-23).

77. Ad suam finem assequendum homo tenetur:
a) Credere veritates a Deo revelatas. – Breviter percurratur Symbolum

Apostolorum, et veritates ab omnibus credendae speciali modo. – Si alteruter
nupturientium est acatholicus, distinctius proponantur dogmata catholica de
Ecclesia, et de sacramentis, et reliqua, in quibus acatholici (schismatici vel
haeretici) differunt a nobis; probando has veritates ex Scripturis, Ss. Patribus,
ratione, cavendo a verbis vel expressionibus partem acatholicam offendentibus.

b) Mandata Dei servare et Ecclesiae. – Percurri debent mandata Dei et
Ecclesiae. Speciatim agendum de iuramento, de iustitia, de ieiunio et
abstinentia, de sanctificatione festorum, de confessione et communione
paschali.
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Transgressio mandatorum constituit peccatum. Agendum ergo de peccato,
et bene inculcanda notio peccati gravis, ne peccata gravia committantur ex
ignoratia vel dubia conscientia.

c) Gratiam Dei acquirere et usque ad mortem conservare. – Dicatur quid sit
gratia sanctificans, gratia actualis; quam sint necessariae ad salutem. Quomodo
acquiratur gratia sanctificans, et quomodo amittatur. – De gratia actuali dicatur
quomodo acquiratur: 1) per orationem – (quid sit oratio eius conditiones,
quando orandum etc) – 2) per sacramenta – (quid sit sacramentum, quot
numerantur, quaenam omnibus necessaria). – Enucleatius tractetur de
poenitentia et Eucharistia (et Missae sacrificio) et de frequentatione
sacramentorum.

78. Detur specialis instructio de sacramento matrimonialii, quae sequentibus
absolvetur:

1) Matrimonium institutum est a Deo in paradiso. – Crescite et
multiplicamini (Gen 1,28).

2) Matrimonium institutum est sacramentum, a Christo Domino ad hanc
dignitatem elevatum, gratias conferens pro vita coniugali sancte percurrenda.
– „Sacramentum hoc magnum est, in Christo et in Ecclesia” (Ef 5,32). – est
sacramentum in fieri et in facto esse, simile aliquomodo Eucharistiae.

3) Matrimonium non est ad salutem necessarium, sed libero sinitur arbitrio
fidelium sicut et virginitas, quae tamen est perfectior. – „Unusquisque
proprium donum habet ex Deo: alius quidem sic, alius vero sic” (1Cor 7,7). –
Sed matrimonium est certe via ordinaria et facillima salutis. – „Non enim
vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem” (1Tes 4,7).

4) Finis matrimonii a Deo intentus et volitus – a) principalis est procreatio
prolis in societate coniugali, eiusque educatio (ut terra habitatoribus repleatur,
ut Ecclesia nova semper membra per baptismum acquirat, ut in coelo quam
plurimi mortales coronentur in aeternum). – b) secundarii fines sunt: 1)
mutuum adiutorium – „Non est bonum esse hominem solum; faciamus ei
adiutorium simile sibi” (Gen 2,18). 2) remedium concupiscentiae (post
peccatum originale). – „Dico autem non nuptis et viduis: Bonum est illis si sic
permaneant sicut et ego. Quod si non se continent, nubant; melius est enim
nubere quam uri” (1Cor 7,8-9).

Admiranda in matrimonio sapientia Creatoris: datur enim feminae debili in
viro firmum adiutorium et praesidium, viro autem robusto datur in femina
tenera subsidium domesticum, sine quo character eius indomitus maneret. – Per
usum autem rectum matrimonii non solum concupiscentia sedatur, sed et proles
concipitur, cuius causa matrimonium principaliter institutum fuit.
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5) Bona matrimonii inde a S. Augustino tria numerantur: proles, fides,
sacramentum, de quibus sequentia enucleanda magis:

a) Proles est scopus principalis matrimonii. Usus rectus matrimonii est
voluntas Dei; abusus est peccatum. Quidquid positive fit ad impediendam
conceptionem prolis grave est peccatum. – De onanismo coniugali caute et
prudenter agendum est, ne coniuges in hac materia falsis imbuantur impiorum
principiis.

b) Fides servanda continuo, quia coniuges per matrimonium fiunt „una
caro” (Mt 19,4). – Malitia adulterii. – Adulteria sunt etiam peccata interna cum
alia persona commissa. – „Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam
moechatus est eam in corde suo” (Mt 5,28). – Caveant a nimia familiaritate
cum extraneis.

c) Sacramentum firmat indissolubilitatem. – „Quod Deus coniuxit, homo
non separet” (Mt 19,6). – Matrimonium valide contractum et consummatum
numquam dissolvi potest, sed durat usque ad mortem alterius coniugis. –
Divortium prohibitum lege divina et ecclesiastica. – Separatio a mensa et thoro
permittitur ob grave causas, ab auctoritate ecclesiastica, sed vinculum manet
et coniuges ab invicem separati in continentia vivere debent, sicut et ceteri non
nupti. – Divortium civile ab Ecclesia damnatur, et nullum matrimonium
christianum invalidare potest. – Coniuges confugientes ad illud, peccatores
publici sunt.

B. Instructio juridica

79. Matrimonium a Deo, lapsu temporis ab hominibus depravatum, qui
bigamiam et polygamiam et divortium introduxerunt, a Christo Domino iterum
restitutum est verbis „ab initio autem non fuit sic” (Mt 19,8). Sed etiam in
Decalogo sancitum erat „Non moechaberis” et „Non desiderabis uxorem
proximi tui” (Ex 29,14.17). Tum a Statu tum ab Ecclesia variis legibus
circumdatur, ne abusui pateat.

80. Matrimonium est contractus bilateralis. Fit per consensum verbis
expressum. Ad validitatem requiritur consensus ab utroque contrahente libere
expressus, absque impedimento, sine ulla conditione, in forma debita. Quae
omnia rite explicentur, sed non ita, ut exinde nupturientes pravi ansam vitiandi
suum consensum, ut postea processum nullitatis intentare valeant.

81. Obligationes ex contractu matrimoniali exortae sunt multiplices quibus
coniuges renuntiare non possunt (etiamsi vellent), sancitae sub poena peccati
et damnationis aeternae. Obligationes istae oriuntur ex ipso contractu
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matrimoniali, et sunt relate ad Deum, Ecclesiam, alterum coniugem, prolem,
consanguineos, societatem civilem.

1) Obligationes erga Deum et Ecclesiam. Sanctificatio propria per vitam
vere christianam, tum in familia, tum extra familiam. Media: oratio quotidiana,
observatio festorum, assistentia ad Missam et reliqua divina officia diebus
dominicis et festis (et etiam intra hebdomadam, si facilis est occasio), confessio
et communio paschalis, et etiam frequentior; usus aquae benedictae, recitatio
Rosarii B.M.V. in communi, lectio librorum spiritualium, praesertim Novi
Testamenti etc. Actioni catholicae adscribantur.

2) Obligationes erga seipsos. Vir est caput familiae, uxor autem eius socia,
non serva. Debent sibi mutuum honorem, amorem et fidem coniugalem. Uxor
in reverentia et obedientia non tam dominationem viri sentiat, quam eius
protectionem. Deus non habet duplicem moralitatis normam: unam pro viris,
aliam pro mulieribus. Labores et aerumnas vitae simul ferre debent, ut poenam
peccati, et ocasiones meritorum. „Sol non occidat super iracundiam vestram”
(Ef 4,26).

3) Obligationes erga prolem. Nullum impedimentum eius conceptioni
ponere licet. Suscipienda a Deo, si dederit. Evitandum quidquid eius vitam in
sinu matris periclitare posset. Nihil directe poni potest (etiam ad mortem matris
arcendam), quod foetum occidat. Abortus, craniotomia, sunt peccata
gravissima.

a) Educatio corporalis prolis ab ipsis parentibus procuranda, eam alendo
(lacte materno), vestiendo, custodiendo a vitae periculis, curando tempore
morbi, munditiem corporalem non negligendo etc.

b) Educatio christiana prolis. Declaretur catholica in officio Status Civilis.
Baptizetur quam primum. Patrini catholici adhibeantur (eorum obligationes).
Praesentetur una cum matre ad benedictionem recipiendam post partum. In
familia addiscat orationes et primas fidei veritates ex ore matris. Catholicas
scholas frequentet, ubi adsunt; secus eius catholicae educationi inviligetur et
provideatur. Censura plectuntur parentes tradentes prolem suam acatholicis
educandam (can. 2319. 4). Ab infantia Deum timere discat, vitae christianae
studeat, ecclesiam et sacramenta frequentet. Parentes exemplo praeeant, quia
tunc infantes sine difficultate sequentur.

4) Educatio civilis et socialis prolis. Parentes curare tenentur convenientem
suis infantibus dare educationem, et praeparare ad vitam honeste ducendam
sive per laborem manuum, sive aliquem professionem liberalem exercendo.
Exerceant suos liberos ad virtutes omnes, maxime autem ad temperantiam,
sobrietatem, parsimoniam, iustitiam, castitatem, patientiam, laborem assiduum,
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reverentiam erga superiores et obedientiam, sine quibus impossibile quasi erit,
ut boni cives evadant, et utilia membra societatis humanae..

5) Obligationes coniugum erga suos parentes. Si simul convivant, coniuges
debent parentibus subesse et obedire in disciplina domestica servanda. Si
separati sint, debent filialem agere. „Honora patrem tuum et matrem tuam, ut
sis longaevus super terram” (Ex 20,12). Si quid coniuges hic peccaverint,
eadem mensura eis a propriis filiis remetietur, ut tristis docet experientia.

6) Obligationes coniugam erga Statum. Familia est radix et fundamentum
societatis civilis. Si bene fuerit fundata in vita christiana, eo ipso efficaciter
concurret ad bonum commune societatis civilis tum per laborem domesticum,
tum per bonam educationem succrescentium membrorum societatis. Coniuges
ergo curent, ut per honestum et assiduum laborem diligentiam et per
parsimoniam ditiores evadant, unde possint etiam bona opera misericordiae
exercere, et progressui generali aliquid addere.

C. Instructio liturgica

82. Explicetur scopus inscriptionis, examinis, promulgationum, quae
nondum perpetuam afferunt obligationem. Utrique nupturienti fas est recedere,
et proposito nubendi renuntiare; quia est tantum tempus mutuae cognitionis et
seriae reflexionis, utrum matrimonium cum tali persona ineundum sit.

83. Dicendum nupturientibus, quid ipsis ante copulationem liceat, quid
prohibitum sit, ne conscientiam suam gravibus peccatis onerent (vide
Moralistas). Admoneantur ut caste vivant hoc tempore, et per quotidianas
preces auxilium divinum imploret pro felici matrimonio.

84. Quum matrimonium sit sacramentum vivorum, nupturientes
praeparentur ad illud suscipiendum per bonam confessionem (si possibile erit,
generalem) et sacram communionem.

85. Matrimonium civile. – Status nullum ius habet in matrimonium
christianorum, nisi ad effectus civiles stabiliendos. – Contractus civilis, ob hos
effectus obtinendos, poni debet, et quidem ante copulationem religiosam, sed
non constituit vinculum matrimoniale et sacramentum nec ulum ius dat ad
vitam coniugalem instaurandum. – Fideles tantum civiliter copulati, si
maritaliter vivant, sunt concubinarii et publici peccatores, a sacris arcendi.

86. Matrimonium ecclesiasticum, quod este sacramentum, illud est, quod
forma ab Ecclesia praescripta contrahitur. – Sola Ecclesia ius habet in
matrimonium christianorum, quia est sacramentum; et ipsa sola impedimenta
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matrimonialia (tum dirimentia tum impedientia), tum formam contrahendi
stabilire potest.

87. Ritus copulationis. – Explicentur secundum Rituale Romanum:
expressio consensus (quo perficitur sacramentum), benedictio sacerdotis qua
testis necessarii et ministri Ecclesiae, benedictio et traditio annulorum
(symbolum amoris et fidelitatis coniugalis), praesentia testium catholicorum,
benedictio novae nuptae in Missa. Exhortentur nupturientes, ut copulentur
mane, ante Missam; deinde Missae assistant, ut specialem benedictionem
accipiant, et simul ad s. communionem accedant; sicque cum Christo novam
vitam incipiant.

88. Convivium nuptiale, quod copulationem sequi solet, sit modestum, non
supra vires nupturientium, ne sit occasio gulae et ebrietatis, nec ludorum
indecentium. Coniuges timoratae conscientiae arceant verba turpia, iocos et
cantilenas pudorem christanum offendentes; uno verbo, laetentur et epulentur
coram Domino, ut neque ipsi neque alii praesentes conscientiae maculam inde
referant.

89. Exhortentur noviter copulati, ut certum ordinem familiarem sibi
praefigant pro labore, oratione, mensa, quiete, celebratione dierum festorum,
receptione sacramentorum etc., quem fideliter custodiant; et ad cuius custodiam
uxor praesertim sit attenta, ut omnibus rite dispositis et suo tempore peractis,
pax et harmonia regnet inter parietes domesticos, ad exemplum Sanctae
Familiae Nazarethanae. „Serva ordinem, et ordo te servabit”.

Haec et alia, secundum circumstantias, nupturientibus inculcentur, in
qualibet sessione; qua finita, cum benedictione sacerdotali dimittantur, praefixa
die et hora, qua ad eandam instructionem continuandam redeant.

Nota: Ubi plures praevidentur statis temporibus matrimonium contracturi,
Parochi poterunt certis diebus Adventus et Quadragesimae cursus instituere
instructionis collectivae aspirantium ad matrimonium: quo facto minorem
laborem et fatigationem experientur.

Datum Iassiis, die 31 Maji 1940
a Michael Robu,

Episcopus

6. Episcopul Marcu Glaser (1946)
(AERC Iaºi, Dosar 3/1936, f. 160-161)
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Sfânta noastrã Bisericã a pãstrat totdeauna o grijã deosebitã pentru
sacramentul Cãsãtoriei, ca sã fie considerat ca un sacrament sfânt ºi tratat cu
sfinþenie. Pentru acest scop, Sfintele Congregaþiuni dela Roma insistã mereu
asupra acestui lucru, iar rãposatul episcop Mihai Robu, a dat o instrucþiune
amãnunþitã în aceastã privinþã.

În ultimul timp s-au ivit multe cazuri de dispensã de rudenie care ne
neliniºtesc foarte mult, ceea ce ne face sã vã scriem aceastã scrisoare despre
sfânta Cãsãtorie ºi în special despre dispensele de rudenie. La început aceste
cazuri erau rare, dar mai târziu s-au înmulþit în mod îngrozitor ºi adeseori sunt
cerute din motive slabe ºi neîntemeiate, ba, am avut impresia cã dispensa de
rudenie se considerã ca o simplã formalitate, nu ca o excepþie care se dã numai
din motive cu adevãrat importante. Tot astfel s-au înmulþit cazul cererilor de
dispensã prin curieri speciali. La început se datora aceasta nefuncþionãrii
normale a poºtei, sau când se descoperea o piedicã de cãsãtorie în ultimul
moment, când nu se mai putea amâna nunta.

De aceea, suntem siliþi, sã dãm unele lãmuriri despre rudenie ºi apoi câteva
îndrumãri practice.

1. Urmãrile fizice: Piedicile de rudenie sunt introduse în Bisericã ºi stat,
pentruca poporul sã nu degenereze. S-a dovedit cã din cãsãtorii cu rude, mai
ales cu rude foarte apropiate, se nasc copii adeseori anormali, adicã: muþi,
surzi, proºti. Pericolul este mai mare atunci când rudenia este foarte apropiatã.
E adevãrat cã nu totdeauna rudenia este cauza acestor grozãvii, dar ºi aceasta
este una din cauzele principale.

2. Urmãrile morale: Nu mai puþin rele sunt urmãrile morale. În familiile
unde se cãsãtoresc tineri înrudiþi, se pierde stima, respectul ºi simþul de ruºine
între rudele apropiate ºi de aceea sunt în mai mare primejdie de a pãcãtui între
ele, deoarece se întâlnesc mai des ºi mai liber. Unde nu sunt aceste cãsãtorii
între neamuri, nici în gând nu le vine de a pãcãtui rudele între ele.

3. Urmãrile pentru societate: Pentru societate este de o mare importanþã, ca
familia sã fie sãnãtoasã ºi aceasta se obþine numai atunci, când cãsãtoriile se fac
între strãini. În felul acesta se propagã buna înþelegere între strãini ºi prietenia
între familiile mai îndepãrtate una de alta. Societatea clãditã pe astfel de
cãsãtorii este sãnãtoasã, folositoare ºi moralã. De aceea, din motivele expuse
mai sus, trebuie evitate cãsãtoriile între rude ºi dacã se acordã vreo dispensã,
aceasta se face pentru cã sunt cauze într-adevãr grave, de ex: dacã o fatã a
trecut vârsta de 24 ani, sau o vãduvã cu copii pe care o ia un bãrbat înrudit, sau
o fatã cu totul sãracã pe care o ia în cãsãtorie o rudã cu stare ºi altele. Desigur,
cã ºi în cazurile acestea se pot ivi urmãrile nesãnãtoase, dar dacã au loc mai rar,
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pericolul este mai mic. De aceea, nu toate cererile de dispensã pot fi acordate,
ci numai acelea care au motive serioase ºi de aceea nu se poate spune: acela sau
aceea au primit dispensa ºi de ce nu primesc ºi eu? Nu primeºti pentru cã nu ai
cauze pe care ceilalþi le-au avut ºi episcopul judecã în conºtiinþã toate cazurile
ºi cauzele. De aceea, nu insistaþi pe lângã pãrintele paroh, ca sã vã înainteze
cererea de dispensã la episcopie, dacã cererea nu este motivatã ºi nici nu-i
faceþi reproºuri.

Dispoziþiuni:
1. Sã nu se trimeatã curieri la episcopie, cu cereri de dispensã, decât numai

atunci când este absolut necesar.
2. Nu fiecare cerere poate fi satisfãcutã.
3. Sã nu se facã nimic în grabã în privinþa aceasta.
Atât despre piedica de rudenie.
Sfânta Bisericã vede idealul cãsãtoriei numai în cãsãtoria fãcutã între

catolici. O cãsãtorie curat catolicã, are pentru ei ºi copiii lor o importanþã
covârºitoare: ei nu vor avea certuri în privinþa religiei ºi nici greutãþi în ce
priveºte creºterea religioasã a copiilor. Copiii din pãrinþi catolici sunt mult mai
uºor de educat ºi nici nu vor fi traºi în douã pãrþi prin douã credinþe vãzute la
pãrinþii lor ºi pot fi influenþaþi mai uºor de educaþia ºi exemplul pãrinþilor. Cu
toate cã sunt ºi familii foarte bune din cãsãtorii mixte, aceasta este o excepþie
fericitã care se întâmplã numai atunci când partea necatolicã este foarte bine
dispusã pentru religia catolicã ºi ajutã partea catolicã în educaþia copiilor. În
caz contrar, astfel de familii sunt din punct de vedere religios un adevãrat
pericol pentru credincioºi în general ºi pentru credinþa catolicã în special. Este
o experienþã tristã, în special la tinerii catolici intelectuali, cari îºi iau soþii
necatolice, adesea fãrã cauzã serioasã ºi de aceea multe fete catolice nu se pot
cãsãtori cu catolici. Dar nu rareori se întâmplã cã fetele catolice nu-ºi fac caz
din aceasta ca viitorul soþ sã fie catolic.

Biserica Catolicã este în privinþa aceasta foarte severã. Pentru binele
familiilor ºi al Bisericii, ea vrea sã evite aceste cãsãtorii. Dacã totuºi sunt cauze
grave, le permite numai sub anumite condiþiuni.

1. Cãsãtoria sã se celebreze numai în faþa preotului catolic. Cine face
cãsãtoria în biserica necatolicã este afurisit.

2. Toþi copiii sã fie botezaþi ºi crescuþi în religia catolicã.
3. Sã nu fie nici un pericol pentru credinþa pãrþii catolice, ba mai mult,

partea catolicã sã convingã partea necatolicã cu exemplul bun ºi învãþãtura sa
despre adevãrul religiei catolice.
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De aceea, Biserica dã dispense numai atunci când aceste condiþiuni sunt
promise cu jurãmânt de ambele pãrþi ºi când se prevede cã vor fi îndeplinite.
Din cauza aceasta, tinerii ºi tinerele catolice, sã aibã în vedere în primul rând
cãsãtoria curat catolicã, mai ales unde sunt mulþi catolici, sau dacã nu este cu
putinþã sã fie dispuºi pentru religia catolicã ºi sã fãgãduiascã cu jurãmânt cã vor
îndeplini toate condiþiunile prescrise de Bisericã. Mai ales tinerele catolice sã
se convingã din timp cã partea necatolicã va îndeplini condiþiunile prescrise de
Bisericã, ºi sã nu amâne aceste chestiuni pânã mai târziu, când dragostea pentru
logodnic le orbeºte, sau pregãtirile pentru nuntã sunt aºa de înaintate, cã nu se
mai poate retrage cuvântul dat.

Am amintit la începutul acestei scrisori pastorale a noastre, cã sfânta
Bisericã considerã Cãsãtoria ca un mare sacrament (cum o ºi numeºte sfântul
Paul în Epistola sa cãtre Efeseni) „Taina aceasta mare este, iar eu o spun cu
privire la Hristos ºi Bisericã” (Ef 5,32).

Dacã tinerii care vor sã se cãsãtoreascã creºtineºte nu vor þine seamã de
aceste condiþiuni, vor considera cãsãtoria ca ceva natural ºi personal, nu vor
pricepe nimic din sfinþenia acestui sacrament ºi vor face foarte mari greºeli.
Dar dacã îºi vor aminti de cuvintele sfântului Paul: „Taina aceasta mare este,
iar eu o spun cu privire la Hristos ºi Bisericã”, care face comparaþie între unirea
lui Isus Cristos Domnul nostru cu sfânta Bisericã, vor considera cãsãtoria lor
ca lucrul cel mai delicat, cel mai sfânt în familia lor, dar ºi ca o binecuvântare
aºa de mare cum numai singur Isus Cristos poate s-o dea.

Salutare ºi binecuvântare în Domnul.

Episcop Marcu Glaser
Administrator Apostolic de Iaºi

7. Episcopul Petru Pleºca (1968)
(AERC Iaºi, dosar 3/1967, f. 136-137)

O sfântã familie

Sfântã în pregãtire, sfântã în continuarea legãmântului ºi nimic sã nu o
zdrobeascã. Sã nu se uite cã secretul familiei sãnãtoase, tari, e devotamentul în
datorii, frica de Dumnezeu, lãsarea în voia lui Dumnezeu!

Sfântã sã fie creºterea copiilor. Acei copii într-o zi trebuie sã fie aleºii
cerului, de unde urmeazã obligaþia serioasã ca pãrinþii sã se ocupe de formarea
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creºtinã din copilãrie, sã-i pregãteascã pentru paradis, nu pentru iad! Pãrinþii –
reprezentanþii lui Dumnezeu – mare demnitate, dar fãrã cusur!

Copiii sã fie respectuoºi ºi ascultãtori – cum de la pãrinþi primesc totul – ºi
ei sã le rãsplãteascã dupã bunã cuviinþã!

Mama creºtinã ocupã un loc providenþial: îngerul pãcii, regina vetrei
cãminului, mamã încoronatã de cinste ºi mãrire! Înger al pãcii pentru a
mângâia, compãtimi, îndulci amãrãciunile vieþii; prezenþa ei e o binecuvântare,
ea e fericirea celor din jur dacã e devotatã; nenorocire de nu corespunde. Totul
e rodul harului, nu neglijeazã drepturile lui Dumnezeu ºi ale religiei: coroana
copiilor – sfânta Monica – 14 ani de plâns pentru fiul Augustin.

Tatãl familiei: capul: lui prima rãspundere materialã ºi moralã. El conduce
sub privirile lui Dumnezeu ºi aºteaptã ajutor de sus, ºtiind cã Dumnezeu nu-i
pãrãseºte pe cei ce-ºi pun încrederea. ªi dacã în decursul vieþii vin apele
încercãrii (Cine nu e încercat?), le suportã curajos, gãsind, scoþând tãrie din
inima Dumnezeului sãu rãstignit din dragoste pentru dânsul.

Pãrinþi creºtini, cercetaþi credinþa, cercetaþi voinþa lui Dumnezeu, împotriva
uºurãtãþii mondene, nebuniei independenþei, nebuniei plãcerilor, cercetaþi
interesele superioare ale sufletelor, jertfa lui Isus mort pentru voi, a inimii lui
Isus, trãiþi în sfinþenie!

Constatãm cã familia suferã de o boalã cronicã. Cea mai micã celulã a
societãþii, familia nu-ºi îndeplineºte datoriile economice, biologice, educative,
morale, nu mai e în unire cu Dumnezeu! Sub toate raporturile, familia e într-o
crizã. În Epistola de azi, sfântul Paul ne comunicã doctrina, medicina pentru
vindecarea familiei, povãþuieºte.

El sfãtuieºte, propune reînoirea omenirii: cuvioºie, bunãtate, modestie,
smerenie, blândeþe, cu îndelungã rãbdare. „Cuvântul lui Cristos sã locuiascã în
voi cu îmbelºugare, cântaþi cu recunoºtinþã lui Dumnezeu în inimile voastre.
Orice faceþi cu cuvântul sau cu fapta, toate sã le faceþi în numele Domnului”
(Col 3,9-17).

Aceastã poziþie echilibreazã temperamentele, face paºnicã viaþa de toate
zilele, purificã atmosfera intoxicatã.

În cãminul familiei trebuie sã înceapã a strãluci, ceea ce va trebuie sã
strãluceascã în Patrie! Acolo sã fie temelia unei existenþe demne de om.

Familia sã fie (patria) izvorul tuturor forþelor biruitoare!
„În inimile voastre sã domneascã biruitoare pacea lui Cristos!”
Inima omului nu ajunge pentru tãmãduirea familiei!
Familia creºtinã poate dãinui de e clãditã pe un fundament solid, pe

exemplul lui Cristos, harul lui Cristos, pe prezenþa lui vie în mijlocul celor
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reuniþi în numele lui, când Cristos trãieºte în toþi! Numai dacã în familie se
cântã cu recunoºtinþã lui Dumnezeu, altfel totul rãmâne atârnat în vânt! (...) 

Trãire creºtinã în familie!
Mântuirea e datoria tuturor!
Rugãciune: Doamne Isuse Cristoase, care ai fost ascultãtor Mariei ºi lui

Iosif, ajutã-ne, ca luminaþi de sfânta familie a ta, sã meritãm într-o zi sã intrãm
ºi noi în sfânta familie cereascã, în lãcaºurile veºnice.



RECENZII

MARKO RUPNIK – SERGHEI AVERINÞEV, Adam ºi coasta sa.
Spiritualitatea iubirii conjugale, Ars Longa, Iaºi 1998, 78 p.

Editura Ars Longa propune prin aceastã carte cititorului român o abordare creºtinã
a temei iubirii conjugale, fãcutã de doi cunoscuþi autori contemporani. Marko Ivan
Rupnik, preot iezuit sloven, pictor ºi profesor la Institutul Pontifical Oriental, ºi
Serghei Sergheevici Averinþev, poet ºi filolog rus, se opresc în aceste câteva pagini
asupra iubirii dintre bãrbat ºi femeie trãite în taina cãsãtoriei. Ambii pornesc de la
aceleaºi premise, ajung la concluzii identice, dar fiecare îºi desfãºoarã gândul într-un
stil propriu ºi cu argumente diferite.

Prezentarea lui M. Rupnik, care constituie prima parte a cãrþii, intitulatã
Spiritualitatea iubirii conjugale, este inspiratã din catehezele pe care Sfântul Pãrinte
papa Ioan Paul al II-lea le-a þinut pe aceastã temã – din care, de altfel, sunt extrase
câteva fragmente în introducere – ºi îºi propune sã fie „o introducere teologico-
antropologicã a problemei, pentru a surprinde semnificaþia sexualitãþii ºi a iubirii
conjugale în ordinea planului de mântuire a omului” (p. 13). Ea nu reprezintã numai
rodul reflecþiilor ºi meditaþiilor sale, ci s-a nãscut mai degrabã din experienþa sa de
duhovnic, din discuþiile avute cu tinerele cupluri pe care le-a condus spre cãsãtorie.

Autorul aºazã problema iubirii conjugale în cadrul mai larg al antropologiei,
plecând de la faptul cã omul este creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu ºi,
de aceea, are o naturã simbolicã. Relatarea biblicã despre crearea omului aratã cum
bãrbatul ºi femeia au fost creaþi unul pentru celãlalt ºi cum esenþa relaþiei lor este
iubirea. Un dor dupã celãlalt este sãdit în inima fiecãruia, iar acest dor îi va face sã
se caute toatã viaþa. Numai cãutându-se ºi întâlnindu-se în iubire, bãrbatul ºi femeia
îºi vor realiza asemãnarea lor cu Creatorul. De aceea, toate gesturile prin care ei îºi
însoþesc aceastã iubire, inclusiv cele erotice, nu sunt simple impulsuri trupeºti, ci,
datoritã naturii simbolice a omului, trimit la ceva mai profund, la ceva spiritual.
Iubirea dintre bãrbat ºi femeie este consfinþitã prin taina Cãsãtoriei, ºi atunci când e
trãitã în conformitate cu vocaþia ei originarã, devine o modalitate de depãºire a
egoismului, o cale de mântuire ºi un simbol al morþii pentru celãlalt. Autorul nu se
limiteazã doar la anumite consideraþii de ordin teoretic, ci propune ºi unele lucruri
practice pentru maturizarea pe drumul ce duce de la îndrãgostire la iubirea conjugalã.
E necesarã, astfel, alegerea unui interlocutor spiritual care sã-i ajute ºi sã-i asiste pe
acest drum, þinerea unui jurnal al iubirii pentru a putea observa creºterea lor în aceastã
iubire, cultivarea cunoaºterii de sine ºi a celuilalt, pregãtirea pentru o viitoare viaþã
sexualã care sã fie expresia totalã a iubirii lor, învãþarea rugãciunii în comun.

De un stil cu totul diferit sunt paginile lui S. Averinþev, intitulate Însemnãri despre
conceptul creºtin de familie, care reprezintã – aºa cum ne spune ºi autorul – „niºte
mãrturisiri aºternute pe hârtie fãrã ordine ºi foarte personale” (p. 58). Pentru el,
problema iubirii ºi a experienþei conjugale este strict legatã de credinþã. Greutatea
familiei stã în faptul cã ea este un loc unde fiecare se apropie ºi se întâlneºte cu
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celãlalt, iar aceastã întâlnire transformã ºi desãvârºeºte viaþa noastrã. De aceea,
aproapele devine calea ce duce la Dumnezeu pentru cã fiecare „altul”, în virtutea
diversitãþii sale, ne dãruieºte experienþa lui Dumnezeu. Viaþa conjugalã trebuie sã se
desfãºoare în orizontul unei etici bazate pe fidelitate ºi încredere nelimitatã în celãlalt,
pentru cã numai în acest mod cãsãtoria devine imaginea legãmântului matrimonial
dintre Iahve ºi poporul sãu, Israel.

Existã mai multe motive pentru care aceastã carte poate fi foarte provocatoare
pentru cititorul român. În primul rând, datoritã autorilor ei, ea se înscrie într-un dialog
ecumenic cultivat deja de mult timp de Bisericile creºtine. Provenind din medii
culturale foarte apropiate, dar din tradiþii spirituale diferite – unul e catolic, celãlalt
ortodox – M. Rupnik ºi S. Averinþev ne aratã încã o datã bogãþia tradiþiei comune care
ne apropie. Apoi, în modul în care ei îºi articuleazã gândul, concepte ca iubire,
cãsãtorie, viaþã sexualã „sunã” parcã altfel decât ne-am obiºnuit noi astãzi sã le auzim.
De aceea, cartea ar putea deveni un reper pentru o corectã evaluare a lor. ªi nu în
ultimul rând, cititorul poate gãsi în ea multe rãspunsuri la întrebãrile referitoare la
familie ºi la viaþa desfãºuratã în cadrul ei, pe care lumea de astãzi ºi le pune din ce în
ce mai des – cum ar fi: ce rost mai are cãsãtoria, dacã se poate iubi ºi în afara ei? de
ce trebuie ca viaþa sexualã sã fie expresia numai a iubirii conjugale? iubirea dintre
bãrbat ºi femeie reprezintã singurul tip posibil de iubire conjugalã? – rãspunsuri, de
altfel, decisive pentru fiecare dintre noi, cãci de modul în care aratã familia de astãzi
atârnã neîndoielnic imaginea lumii de mâine.

Mihãiþã Blaj

ANTON I. ADÃMUÞ, Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaºi
2001, 200p.

Deºi de mici proporþii, cartea de faþã cuprinde întreaga operã a sfântului Augustin
(354-430), vãzutã din perspectiva filozofiei, operã care, dupã cum se ºtie, este foarte
vastã, complexã ºi profundã. Studiul prof. Adãmuþ (conferenþiar pe teme de filozofie
patristicã ºi scolasticã în cadrul Facultãþii de Filozofie a Universitãþii „Al. I. Cuza”
din Iaºi) interpreteazã texte originale din opera augustinianã, greu de gãsit în
bibliotecile din România, folosindu-se în mod critic ºi de comentariile mai multor
exegeþi ai gândirii sfântului Augustin, atât din þarã (I. Coman, N. Corneanu, C-tin
Pavel, B. ªtef), cât ºi din strãinãtate (H. Chadwick, Ph. Delhaye, E. Gilson, I.-H.
Marrou, E. Portalié, F. Van Steenberghen, P. Tillich ºi alþii). De aceea, trebuie
recunoscut ca un merit deosebit al lucrãrii faptul cã pune în evidenþã aspectele
filozofice ale unui autor cunoscut mai ales ca teolog, îndepãrtând astfel prejudecãþile
lectorilor lui Augustin, de ieri ºi de azi, care sunt tributari influenþelor „gândirii
slabe”.

Dar cititorul va gãsi în paginile acestei cãrþi ºi descrieri cu tentã istorico-patristicã,
succinte ºi semnificative, care focalizeazã atenþia asupra efervescenþei intelectuale ºi
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spirituale din epoca în care a trãit sfântul Augustin, în chip deosebit asupra rolului pe
care l-a avut mama lui (sfânta Monica) ºi sfântul Ambroziu în convertirea ºi formarea
sa creºtinã ºi, respectiv, ºcoala platonicianã ºi neoplatonicianã în formarea ºi
activitatea sa filozoficã, teologicã ºi pastoralã, ca episcop de Hippona.

Totuºi, meritul major al cãrþii constã în cercetarea atentã a categoriilor
fundamentale din gândirea augustinianã: raþiunea ºi credinþa, problema cunoaºterii,
existenþa ºi atributele lui Dumnezeu, liberatea ºi rãul, temporalitatea ºi veºnicia,
conceptul de istorie.

Cartea debuteazã cu analiza sintagmei „filozofie creºtinã”, în orizontul cãreia
autorul doreºte sã situeze filozofia sfântului Augustin. În concluzia acestei analize,
aflãm cã gândirea patristicã, în general, ºi gândirea augustinianã, în special, rãmâne
deschisã problematicii filozofiei greceºti, dar evitã închiderea sa într-un „sistem”
filozofic. De fapt, filozofia sfântului Augustin este o rugãciune, este în strânsã
legãturã cu viaþa moralã, cu aspiraþia creºtinului la desãvârºire ºi cu iubirea acestuia
faþã de Dumnezeu. Fiind strâns legatã de teologie, filozofia augustinianã nu este
sistematicã, nu este atât „scientia”, cât mai ales „sapientia”. Mai exact, filozofia lui
Augustin se desfãºoarã în orizontul credinþei, fiind un efort de a redescoperi prin
raþiune adevãrul revelat. Douã concluzii rezultã de aici: raþiunea are nevoie de
credinþã (iubire, umilinþã) pentru a înþelege, iar credinþa, dacã nu este gânditã, este
nulã. Acceptarea revelaþiei divine conþinute în Sfintele Scripturi nu duce la umilirea
raþiunii sau la încetarea cãutãrii de a înþelege adevãrul, dimpotrivã. Raþiunea ºi
credinþa se stimuleazã reciproc, deºi fiecare rãmâne suveranã în domeniul propriu de
cercetare, prin metodele specifice de cãutare. Autorul împãrtãºeºte ideea cã, dacã
înþelepciunea augustinianã e ºi astãzi sursã a meditaþiei filozofice fecunde, lucrul
acesta se datoreazã orizontului credinþei în care se desfãºoarã gândirea, pe de o parte,
iar pe de alta, antropologiei religioase care constituie punctul ei de pornire ºi care
conferã gândirii o densitate maximã. Aºadar, filozofia sfântului Augustin este o
„ºtiinþã” al cãrei principiu e credinþa, dar o „ºtiinþã” specialã, întrucât conduce la
„înþelepciunea” creºtinã al cãrei scop este iubirea ºi posesia beatificã a lui Dumnezeu.

Printre alte categorii analizate în mod adecvat de cãtre prof. Adãmuþ, semnalez
cele referitoare la existenþa ºi atributele lui Dumnezeu. În legãturã cu aceastã
problemã, ni se spune cã nu existã un argument în favoarea existenþei lui Dumnezeu,
dupã sfântul Augustin, ci existã un mod de a arãta cã Dumnezeu este subînþeles.

Sã mai adaug faptul cã lectura acestei cãrþi de „filozofie” este uºoarã, fiindcã din
punct de vedere filozofic, nu existã o terminologie augustinianã strictã; Augustin se
opreºte mult asupra sensului cuvintelor, pentru a le face capabile sã exprime câte un
concept nou. Acest efort de ºlefuire a conceptelor ºi a cuvintelor este surprins de autor
în analiza disputelor lui Augustin cu miºcãrile ºi curentele teologice eretice din epocã,
în special cu maniheismul ºi pelagianismul. Dacã vrem totuºi sã vorbim despre un
„sistem” augustinian, atunci claritatea ºi explicaþia raþionalã adãugatã dogmei
reprezintã cheia lui de înþelegere.
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Scrisã într-o manierã clarã, calmã, cartea se adreseazã deopotrivã specialiºtilor ºi
publicului larg. În chip deosebit, studenþii ºi profesorii de filozofie ºi teologie vor
trage profit din lectura acestei cãrþi, deoarece lucrarea prof. Adãmuþ este una dintre
cele mai bune introduceri în gândirea augustinianã, care se aflã momentan pe piaþa
literaturii de specialitate din þara noastrã.

W. Dancã

ACTELE CONGRESULUI INTERNAÞIONAL, Familia ºi viaþa la
începutul unui nou mileniu creºtin, Bucureºti, Palatul Patriarhiei, 25-27
septembrie 2001, 390p.

Mileniul al III-lea al erei creºtine nu a debutat sub auspicii prea bune. La 11
septembrie 2001, are loc atacul terorist la adresa Statelor Unite ale Americii, un atac
de o forþã nemaiîntâlnitã, care zdruncinã din temelii instituþiile fundamentale ºi
sistemele de securitate ale lumii. Cum de a fost posibil aºa ceva? – s-au întrebat mulþi
oameni din America ºi din lumea întreagã. S-au dat mai multe rãspunsuri ºi explicaþii,
dar nu ne oprim asupra lor. Ceea ce ne intereseazã aici este faptul cã lumea s-a trezit
în faþa unui atac terorist ºi a cãutat rãspunsuri la întrebãri noi ºi importante.

Fãcând o aplicaþie la familie ºi la viaþa umanã, se poate vorbi acum, la început de
nou mileniu, despre un fel de atac terorist la adresa lor – avortul, contracepþia ºi toate
celelalte mijloace ilicite de control a naºterilor, pornografia etc. La fel ca ºi în cazul
exemplului de mai sus, ºi în aceastã privinþã instituþiile abilitate sã protejeze familia
ºi viaþa, asociaþiile creºtine, Biserica, prin reprezentanþii sãi, s-au întrebat cum de este
posibil aºa ceva? ªi tot la fel, explicaþiile ºi rãspunsurile sunt multiple.

În acest sens, o inþiativã demnã de toatã lauda a avut loc la Palatul Patriarhiei din
Bucureºti, în perioada 25-27 septembrie 2001, ºi anume Congresul internþional
„Familia ºi viaþa la începutul unui nou mileniu creºtin”. Evenimentul a fost organizat,
în premierã, de Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Biserica
Catolicã din România. Congresul s-a desfãºurat sub înaltul patronaj al preºedinþiei
României ºi s-a bucurat de prezenþa a numeroase personalitãþi, clerici ºi mireni, din
þarã ºi din strãinãtate, cu responsabilitãþi ºi preocupãri în domeniile abordate.
Numerosul auditoriu participant la cele trei zile de lucrãri a fost format din tineri
preoþi ortodocºi ºi catolici, elevi ºi studenþi de la instituþiile de învãþãmânt teologic
al celor douã Biserici ºi de la alte instituþii de învãþãmânt public, tinere familii de la
parohii ortodoxe ºi catolice din Bucureºti ºi din þarã, precum ºi responsabili pe
probleme pastorale din cadrul celor douã Biserici.

Congresul a debutat printr-o sesiune solemnã de deschidere, la care au luat parte:
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Eminenþa sa
Cardinalul Alfonso Lopez Trujillo, preºedintele Consiliului Pontifical pentru Familie
ºi Preºedintele României, Excelenþa sa Domnul Ion Iliescu. În alocuþiunile rostite cu
acest prilej, înaltele oficialitãþi au subliniat importanþa familiei pentru societatea
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contemporanã ºi pentru viitorul întregii omeniri. Prima sesiune de comunicãri a
congresului a accentuat importanþa bunei colaborãri dintre confesiunile creºtine
pentru depãºirea problemelor cu care se confruntã astãzi familia. Sesiunea a doua a
abordat câteva subiecte extrem de interesante în raport cu tema congresului:
implicaþiile pastorale ºi ecumenice ale cãsãtoriilor mixte, sacramentul Cãsãtoriei ca
dar, familia între individualism, colectivism ºi comuniune, familia drept cãmin de
sfinþenie ºi martirii secolului al XX-lea. În cadrul celei de a treia sesiuni, au fost
prezentate urmãtoarele comunicãri: familia – sanctuar ºi leagãn al vieþii, familia ºi
societatea într-o lume secularizatã, situaþia demograficã în Europa, familia în
societatea de tranziþie. Sesiunea a patra a debutat cu comunicarea pe tema protecþiei
familiei în România, apoi a continuat cu tema angajamentului creºtin în viaþa politicã,
tema familiei în legislaþia europeanã ºi a familiei ca subiect de drept. În sesiunea a
cincea s-a vorbit despre valori creºtine ale familiei în România ºi practici contrare
acestora, despre familia în preocupãrile Bisericii Catolice din Ungaria, politici
familiare în Ungaria, rolul familiei preotului în parohie ºi familia în învãþãtura Noului
Testament. Sesiunea a ºasea a reunit personalitãþi cunoscute în þarã ºi în strãinãtate,
pentru vasta experienþã în domeniile despre care au vorbit: liniile unei etici a adopþiei,
asociaþiile pentru apãrarea vieþii, respectul faþã de persoana umanã ºi transplantul de
organe, familia ºi planing-ul familial. În sesiunea a ºaptea au fost prezentate câteva
teme de larg interes: familia ºi cultura secularizatã, a trãi în sfinþenie astãzi în familie
– metode naturale, rolul familiei în educaþia copiilor, experienþa medicilor catolici din
spitalul Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea, Bambino Gesù din Roma. A opta sesiune
a prezentat comunicãri pe teme cum ar fi problema eutanasiei, avortului ºi SIDA în
Europa de Est, impactul mass-media asupra familiei, familia vãzutã în mass-media,
familia ºi Biserica.

În cadul sesiunii de închidere, a fost citit mesajul final al congresului, în cuprinsul
cãruia au fost consemnate principalele concluzii ºi soluþii propuse societãþii româneºti
de acest congres. În fine, intenþia principalã a congresului a fost aceea de a reafirma
fundamentul sacru al familiei ºi speranþa pe care o asigurã lumii familia în acest nou
mileniu al erei creºtine. Într-adevãr, dimensiunea divino-umanã a familiei ne poate
dãrui curajul de a spera cã aceastã instituþie binecuvântatã de Dumnezeu va învinge
greutãþile prin care trece în momentul de faþã.

În ce priveºte mesajul ºi învãþãturile pe care le propune, lucrãrile congresului se
adreseazã unei categorii largi de cititori, de aceea, meritã sã aibã un loc de cinste în
biblioteca tuturor clericilor ºi mirenilor, dar mai ales în conºtiinþa ºi în viaþa lor.

W. Dancã


