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Familia - imagine a lui Dumnezeu 
 

 
Învierea lui Isus Cristos este izvorul speranței, de care omul are 

mereu mare nevoie, cu atât mai mult în aceste timpuri. Așadar, 
speranța nu poate fi asigurată de calitățile personale sau de 
bunurile materiale, ci marea speranță este însuși Dumnezeu. 
Numai cu el poate fi înfruntat „griul” societății sau al viitorului.  

Albert Camus spunea: „Nu pot să iert societății contemporane 
faptul că este o mașină care târâie oamenii spre disperare.”. Tocmai 
de aceea fundamentul speranței trebuie căutat acolo unde există 
cu adevărat: la Dumnezeu. El este Domnul vieții! Nu există lucru 
mai tragic decât disperarea, deoarece îi lipsește forța de a se 
arunca în genunchi. Speranța este cea care vede spicul în timp ce 
ochii noștri de carne nu văd decât bobul care putrezește. Învierea 
lui Cristos este cea mai profundă mărturie în acest sens! El a învins 
răul, păcatul și moartea oferindu-ne speranța victoriei binelui în 
viața noastră. 
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In 20,1-9  
În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineață, pe când mai era încă 

întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut că piatra 
fusese luată de la mormânt. Atunci, a alergat și a venit la Simon Petru şi 
la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: „L-au luat pe 
Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. Au ieşit atunci Petru şi 
celălalt discipol şi au venit la mormânt. Alergau amândoi împreună, dar 
celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru şi a ajuns primul la 
mormânt. Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. 
Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, şi a intrat în mormânt. El a 
văzut giulgiurile aşezate, dar ştergarul, care fusese pe capul lui, nu era 
aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un loc. Atunci a 
intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut şi a 
crezut; pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din 
morți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Familia este imagine a lui Dumnezeu care […] este 

comuniune de persoane. La botez, glasul Tatălui îl desemnează pe 
Isus ca Fiul său iubit și în această iubire ne este dat să-l 
recunoaștem pe Duhul Sfânt. În familia umană, adunată de 
Cristos, sunt restituite «chipul și asemănarea» Preasfintei Treimi, 
mister din care provine orice iubire adevărată. De la Cristos, prin 
Biserică, familia și căsătoria primesc harul Duhului Sfânt, pentru a 
mărturisi evanghelia iubirii lui Dumnezeu”. 
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Sacramentul Căsătoriei este un dar pentru sfințirea și 
mântuirea soților, pentru că „apartenența lor reciprocă este 
reprezentarea reală prin semnul unirii sacramentale a raportului 
însuși dintre Cristos și Biserică. Pentru aceasta, soții sunt pentru 
Biserică reamintirea permanentă a ceea ce s-a întâmplat pe cruce; 
sunt unul pentru altul și față de copii martorii mântuirii de care îi 
face părtași sacramentul Căsătoriei”. „Darul reciproc constitutiv al 
căsătoriei sacramentale este înrădăcinat în harul botezului care 
stabilește alianța fundamentală a fiecărei persoane cu Cristos în 
Biserică. 

În primirea reciprocă și cu harul lui Cristos, logodnicii își promit 
dăruire totală, fidelitate și deschidere la viață, ei recunosc ca 
elemente constitutive ale căsătoriei darurile pe care Dumnezeu le 
oferă lor, luând în serios angajarea lor reciprocă, în numele său și 
în fața Bisericii. Căsătoria creștină este un semn care nu numai că 
arată cât de mult a iubit Cristos Biserica sa în alianța pecetluită pe 
cruce, ci face prezentă această iubire în comuniunea soților. (Papa 
Francisc, Amoris laetitia - despre iubirea în familie) 
 

 
1. Unde îl caut pe Isus înviat? 
2. Care este imaginea lui Dumnezeu promovată de 

familia de astăzi? 
3. Prin ce mijloace familia creștină, poate mărturisi 

evanghelia iubirii lui Dumnezeu? 
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Învierea lui Cristos este cea mai profundă mărturie care ne oferă  
speranța victoriei binelui în viața noastră. De aceea: 
- prin faptele noastre de fiecare zi, să oferim mărturie despre viața 
care învinge moartea, egoismul și închiderea în sine fraților noștri; 
- să-i ajutăm pe copii și tineri să descopere în familia noastră 
imaginea lui Dumnezeu iubire, plin de milostivire, iertare și pace; 
- să ne unim în rugăciune pentru ca Acțiunea Catolică să fie un 
instrument al Bisericii prin care iubirea, pacea și speranța lui 
Cristos înviat ajunge în comunitățile noastre mai ales la cei care 
sunt în situații dificile. 
 
 

 
„Nu lăsa pe nimeni să plece de la tine fără a-i aduce bine şi fericire. 
Fii expresia vie a bunătății Domnului: bunătate pe chipul tău, 
bunătate în ochii tăi, bunătate în zâmbetul tău.”  

Sfânta Tereza de Calcutta 

 
 
 

 
Doamne Isuse Cristoase, tu care ai 
învins moartea și păcatul și glorios ai 
înviat din morți, te rugăm să reaprinzi 
speranța în familiile noastre ca să te 
putem mărturisi prin faptele noastre 
zilnice iar imaginea lui Dumnezeu să 
fie oglindită în comuniunea de iubire, 
iertare și bună înțelegere dintre soți. 
Amin. 
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