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Familia și munca 
 

 
În Cartea Apocalipsei, sfântul Ioan, la îndemnul lui Cristos, scrie 

„îngerului Bisericii din Laodiceea”: „Cunosc faptele tale că nu ești nici 
rece, nici cald. O, de ai fi sau rece, sau cald! Dar pentru că ești astfel, 
căldicel, nici cald, nici rece, te voi vărsa din gura mea.” (Ap 3,15-16). O 
astfel de stare nu poate să fie acceptată de Cristos, plin de dragoste și 
de grijă față de om și față de binele lui. Starea aceasta îl caracterizează 
pe cel care este sub stăpânirea lenei.  

Pentru a descrie lenea sf. Toma de Aquino folosește două concepte: 
tristețe pentru binele divin și repulsie față de activitate. Lenea înseamnă 
tristețe pentru binele divin deoarece în fața Binelui Suprem persoana 
atinsă de lene simte plictiseală, dezinteres, delăsare. Lenea este și 
repulsie față de o activitate semnificativă deoarece determină 
trândăvie, apatie, indolență. Astfel, înțelegem cât de mare este valoarea 
muncii! Motoul călugărilor benedictini ora et labora (roagă-te şi 
muncește) evidențiază două aspecte ale vieții care dau demnitate 
omului. 
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2Tes 3,10-12 

Căci şi când eram la voi v-am poruncit acestea: dacă 
cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! Auzim 
însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând 
nimic, ci amestecându-se peste tot. Unora ca aceștia le 
poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce 
pâinea proprie muncind în linişte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La începutul Psalmului 128 se prezintă tatăl ca un muncitor, 

care, cu lucrarea mâinilor sale, poate susține bunăstarea fizică și 
seninătatea familiei sale: „Te vei hrăni din munca mâinilor tale; vei 
fi fericit și toate îți vor merge bine” (v.2). Că munca este o parte 
fundamentală a demnității vieții umane, aceasta se deduce din 
primele pagini ale Bibliei, când se spune că „Domnul Dumnezeu l-a 
luat pe om și l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze și să o 
păzească” (Gen 2,15).  
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Munca face posibile în același timp dezvoltarea societății, 
întreținerea familiei și chiar stabilitatea și rodnicia sa: „Ca să vezi 
fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe fiii fiilor 
tăi!” (Ps 128,5-6). În Cartea Proverbelor se prezintă și misiunea 
mamei din familie, a cărei muncă este descrisă în toate 
particularitățile sale zilnice, atrăgând lauda soțului și a copiilor. 
Însuși apostolul Paul se arăta orgolios că a trăit fără să fie povară 
pentru alții, pentru că a muncit cu mâinile sale, asigurându-și astfel 
întreținerea. Era total convins de necesitatea muncii, încât a 
stabilit o normă de fier pentru comunitățile sale: „Cine nu vrea să 
muncească, nici să nu mănânce” (2Tes 3,10; cf. 1Tes 4,11). (Papa 
Francisc, Amoris laetitia - despre iubirea în familie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ce înseamnă pentru om a munci? 
2. Cum poți găsi echilibru între muncă și familie? 
3. Cum este privită munca femeii în societatea în care trăim? 
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În această lună dedicată în mod tradițional Sfintei Fecioare Maria 
dar și Sfântului Iosif muncitorul, suntem invitați: 
- să dăm mărturie pornind de la stilul de viață personal și asociativ 
în locurile în care trăim și muncim; 
- să ne unim în rugăciunea Sfântului Rozariu în familie și ca familie; 
- sub mijlocirea Sfintei Familii din Nazaret să ne rugăm pentru 
șomerii care caută muncă și n-o găsesc, pentru cei descurajați care 
nu mai au forța de a o căuta, și pentru șomerii parțiali, care 
muncesc numai câteva ore pe lună fără a reuși să treacă de pragul 
sărăciei. 
 
 

 
„Munca este un bun al omului – este un bun al comunității 
sale, căci prin muncă, omul nu numai transformă natura, 
adaptând-o la propriile nevoi, ci se și împlinește pe sine însuși 
ca om și într-un anumit sens, «devine mai om».” 

Sf. Papa Ioan Paul al II -lea 

 
 

 
Sfântă Familie din Nazaret, păstrătoare fidelă a misterului 
mântuirii: susține truda nobilă a muncii, a educației, a 
ascultării, a înțelegerii reciproce și a iertării din familiile 
noastre și învață-ne să fim fideli față de activitățile noastre 
zilnice, să trăim credința noastră în acțiunile de fiecare zi și să 
dăm mai mult spațiu Domnului în viața noastră. Așa te rugăm 
prin Domnul nostru Isus Cristos! Amin! 
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