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Viața în familie în sens amplu - Toți suntem fii 
 

 
Calitatea relației dintre părinți și fii/fiice depinde și de implicarea 

acestora din urmă, care nu pot fi doar destinatarii acțiunilor celor dintâi. 
Chiar şi părinții au nevoie să fie iubiți, să fie prețuiți, să li se manifeste 
recunoștința, chiar să fie iertați! 

Părinții vorbesc din experiența lor de viața, în timp ce, uneori fii, se 
amăgesc doar cu iluzii. Astfel, părinții aduc viitorul în prezent, oferind o 
porție de viață pe care ei deja au trăit-o. În acest sens, iată un fragment 
dintr-o scrisoare pe care scriitorul Alexandru Vlahuță o adresează fiicei 
sale Margareta, pe care o alinta spunându-i Mimilica: 

„Așa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simți egoistă, de câte ori 
te mușcă de inimă șarpele răutății, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră 
cu tine, dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te 
neînsemnată de câte ori deșertăciunea te îndeamnă să strigi: «Uitați-
vă la mine!». Dar mai ales vreau să scrii de-a dreptul în sufletul tău 
aceasta: să nu faci nici o faptă a cărei amintire te-ar putea face 
vreodată să roșești. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici 
mulțumire mai deplină, ca o conștiință curată.” 
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Scrisoarea sf. apostol Paul către Efeseni, 6,1-4 

Copii, ascultați de părinții voștri, în Domnul, căci aşa este 
drept! „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta - aceasta este 
cea dintâi poruncă, [însoțită] de o promisiune - ca să-ți fie 
bine şi să trăiești mult timp pe pământ!”. Iar voi, părinților, 
să nu-i provocați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i în 
disciplina şi învățătura Domnului! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În fiecare persoană, „chiar dacă unul devine adult sau bătrân, 

chiar dacă devine părinte, dacă ocupă un post de responsabilitate, 
în spatele acestora rămâne identitatea de fiu. Toți suntem fii. Și 
acest lucru ne duce mereu la faptul că viața nu ne-am dat-o noi, ci 
am primit-o. Marele dar al vieții este primul cadou pe care l-am 
primit”. Pentru aceasta, „porunca a patra cere copiilor […] să 
cinstească pe tatăl și pe mama (cf. Ex 20,12). Această poruncă vine 
imediat după cele care se referă la Dumnezeu însuși. De fapt, 
conține ceva sacru, ceva divin, ceva care se află la rădăcina 
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oricărui alt gen de respect între oameni. Și în formularea biblică a 
celei de-a patra porunci se adaugă: «Ca să ți se lungească zilele în 
țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău». O societate de copii 
care nu-i cinstesc pe părinți este o societate fără onoare […]. Este 
o societate destinată să se umple cu tineri arizi și avizi”. 

Dar există și cealaltă față a medaliei: „Omul va lăsa pe tatăl său 
și pe mama sa” (Gen 2,24), afirmă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta 
uneori nu se realizează și căsătoria nu este asumată până la capăt, 
pentru că nu s-au făcut această renunțare și această dedicare. 
Părinții nu trebuie să fie abandonați, nici neglijați, totuși, pentru a 
se uni în căsătorie, trebuie lăsați, în așa fel încât noua casă să fie 
locuința, protecția, platforma și proiectul și să fie posibil a deveni 
realmente „un singur trup”. (Papa Francisc, Amoris laetitia - 
despre iubirea în familie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Care este rolul părinților în familie? 
2. Ce face familia pentru societate? Dar societatea 

pentru familie? 
3. Care sunt situațiile problemă întâlnite în familia de 

astăzi? Cum găsim rezolvarea? 
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Urmând îndemnul Sfântului Paul din textul biblic de mai sus să ne 
propunem: 
- Familia noastră să devină o locuință primitoare de bunătate și de 
pace pentru copii și pentru bătrâni, pentru cel care este bolnav și 
singur și pentru cel sărac și nevoiaș. 
- Să fim modele de credință, iertare, iubire, bunătate, empatie 
pentru copii noștri, pentru tineri dar și pentru părinții din familiile 
noastre care au nevoie să fie iubiți, să fie prețuiți, să li se 
manifeste recunoștința, chiar să fie iertați. 
- Să întreprindem în grupul parohial al Acțiunii Catolice, acțiuni 
caritabile pentru familiile greu încercate de lipsuri, violență, boală 
sau alte neajunsuri, și să ne unim în rugăciune. 
 

 
„Zâmbiți-vă unii altora. Zâmbește-i soției tale, zâmbește soțului 
tău, zâmbește-le copiilor, zâmbește oricui – nu contează despre 
cine este vorba – şi asta ne va ajuta să creștem într-o iubire mai 
mare unii pentru alții.” 

Maica Tereza de Calcutta 
 

 

 
„Tată, tu care ești principiul oricărei paternități în cer și pe 
pământ, Tu care ești iubire și viață, fă ca fiecare familie umană de 
pe pământ să devină prin mijlocirea Fiului Tău, Isus Cristos, născut 
din femeie și prin mijlocirea Duhului Sfânt, izvor al îndurării divine, 
un sanctuar de viață și de iubire pentru generațiile care mereu se 
reînnoiesc. Fă ca generațiile tinere să găsească în familie un mare 
sprijin pentru umanitatea lor și pentru creșterea lor în adevăr și 
iubire. Amin.” Sf. Ioan Paul al II-lea 
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