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PĂRINȚII ȘI COPIII 
ÎN LUMINA IUBIRII LUI DUMNEZEU1

Daniel, Patriarhul României

U rmare hotărârii nr. 629 din 29 februarie 2009 a Sfântului Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române, prima duminică după data de 

1 iunie a fiecărui an este dedicată de către Biserica noastră părinților 

și copiilor. Anul acesta, Duminica Părinților și a Copiilor coincide cu 

Cincizecimea sau Rusaliile, marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului 

Sfânt, pentru constituirea Bisericii, adunând toate popoarele în iubirea 

lui Dumnezeu Tatăl și a credinței în Hristos, mărturisită în familie și în 

societate. În acest sens, rugăciunea, educația religioasă și iubirea aproa-

pelui constituie componente esențiale ale vieții familiei creștine. 

Iar familia creștină se constituie prin binecuvântarea pe care o 

dăruiește Biserica lui Hristos unirii dintre un bărbat și o femeie, pentru a 

fi în lume icoană a iubirii lui Hristos față de Biserică. În această familie se 

nasc copiii pe care Biserica îi botează în numele Preasfintei Treimi, pentru 

a deveni cetățeni ai Împărăției Preasfintei Treimi. 

1 Mesaj adresat cu prilejul Duminicii Părinților și a Copiilor, 3 iunie 2012.
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Astăzi trebuie cultivată și mai mult legătura dintre viața fami-

liei și viața Bisericii. Familia are nevoie de binecuvântarea sfântă a 

Bisericii, pentru a se sfinți, iar Biserica are nevoie de participarea 

familiei la viața și activitatea ei, pentru a se întări. 

În această perspectivă, Biserica Ortodoxă Română desfășoară de 

mai mult timp o serie de programe de cateheze și asistență pastorală 

a familiilor aflate în dificultate. Astfel, prima duminică după prazni-

cul Adormirii Maicii Domnului (15 august) a fost dedicată migranților 

români. Prin aceasta, Biserica arată că este preocupată de problemele din 

familiile celor care au emigrat în străinătate, și anume problema abando-

nului copiilor de către părinți și a bătrânilor de către cei tineri, pericolul 

abandonului școlar, al delincvenței juvenile, al drogurilor, al violenței și 

altele.

Prin Concursul național privind mini-proiecte de educație social-

filantropică, numit Copilul învață iubirea lui Hristos, care se desfășoară 

în cadrul Programului „Hristos împărtășit copiilor”, și prin Concursul 

național din cadrul Proiectului „Alege Școala!”, Biserica Ortodoxă 

Română se străduiește să-i educe pe copii în sensul ajutorării semenilor 

aflați în suferință, să prevină abandonul școlar în familiile sărace și în 

cele în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, să descopere 

și să încurajeze copiii talentați spre a-și dezvolta calitățile lor în folosul 

Bisericii și al societății. De asemenea, prin activitățile catehetice din 

parohii, organizate în cadrul acestor proiecte pentru 30.000 de copii, 

prin taberele de creație, la care participă 9.618 copii, Biserica încearcă 

să suplinească lipsa afecțiunii părintești, să cultive valorile autentice și 

să consolideze legătura dintre părinți și copii, dintre Școală și Biserică. 

Luând aminte la îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: „Lăsați copiii și 

nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția ceruri-

lor” (Matei 19, 14), trebuie să cultivăm, prin rugăciune și fapte bune, 
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legătura familiei cu Hristos și cu Biserica Sa, pentru a sfinți viața 

părinților și a copiilor și pentru a ajuta societatea umană să cultive 

în interiorul ei pacea, comuniunea și solidaritatea.

De aceea, astăzi, îndemnăm părintește parohiile, mănăstirile și 

unitățile social-filantropice ale Bisericii noastre și pe toți oamenii cu 

suflet mare să ajute familiile cu mulți copii, copiii bolnavi, orfani și săraci, 

pentru a simți că iubirea milostivă lui Hristos pentru ei se arată prin mâi-

nile noastre harnice și darnice! 

Totodată, felicităm pe toți părinții care-și cresc copiii în credință și 

îi ajută să fie buni fii ai Bisericii și ai poporului român. Tuturor le dorim 

ani mulți, cu sănătate și bucurie!
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Daniel, Patriarhul României

Criza familiei în europa

Întotdeauna au existat crize în familie. Astăzi, însă, familia naturală, 

tradițională se află în criză, în mutație spre un viitor confuz și incert, în 

toată Europa, astfel încât criza familiei este percepută ca simptom al cri-

zei civilizației occidentale, o criză a societății contemporane.

Statisticile demografice arată că în Europa scade numărul căsătoriilor 

(în Uniunea Europeană: 5 căsătorii la 1000 de persoane) și crește numărul 

divorțurilor, mai ales în Europa Occidentală. Copii mai puțini, bătrâni 

mai mulți: un continent care îmbătrânește și nu prezintă semne majore 

de dinamism demografic – aceasta este imaginea actuală a Europei.

Cauzele sunt multiple și complexe: mutații de ordin cultural, tehnic 

și ideologic accelerează fenomenul de secularizare, ca pierdere a dimen-

siunii sacre a vieții, și intensifică în mod alarmant mentalitatea indivi-

dualistă exacerbată, mercantilă, narcisistă și nihilistă. Absența idealului 

pe termen lung și a valorilor creează adesea în om sentimentul vidului, 

al singurătății și al abandonului, determinând mulți oameni să se refugi-

eze în practica drogului, a violenței, în sectarism și suicid.

1 Text original publicat în: Ortodoxia, LX (2008), 1-2, pp. 3-6.
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La criza aceasta de ordin spiritual se mai adaugă, în Europa Centrală 

și Răsăriteană, în fostele țări cu regim comunist, și alți factori negativi, 

care lovesc în familie: sărăcia, șomajul, sectele prozelitiste, violența, 

nesiguranța zilei de mâine, emigrarea spre țări mai bogate.

În România, criza familiei se manifestă în abandonul copiilor și în 

abandonul părinților, a copiilor rămași acasă, ai căror părinți sunt plecați 

în străinătate pentru un loc de muncă, în numărul mare de avorturi și 

chiar o creștere a numărului divorțurilor, creșterea violenței în familie și 

creșterea delincvenței juvenile.

Cauzele economice și mutațiile specifice perioadei de tranziție spre 

capitalism explică doar în parte acest fenomen. Nu trebuie uitat că, în 

parte, criza spirituală a familiei în România se datorează și secularizării 

impuse de regimul comunist prin faptul că educația copiilor și tinerilor, 

adulții de astăzi, a fost un monopol al Statului, iar părinții nu au avut 

posibilitatea să educe suficient copiii și tinerii în credința creștină, ateis-

mul fiind ideologia oficială în toate instituțiile de învățământ, iar dimen-

siunea creștină a familiei s-a menținut mai mult în virtutea tradiției 

liturgice și sacramentale, decât în virtutea educației sistematice creștine 

sau a unei pastorații elaborate.

Speranțe pentru depășirea crizei

a. Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei

Criza familiei de astăzi nu poate fi mai puternică decât binecuvân-

tarea lui Dumnezeu-Creatorul, Care a zis: „Creșteți și vă înmulțiți și 

stăpâniți pământul” (Facerea 1, 28). În ciuda multor păcate și primejdii 

abătute asupra neamului omenesc, familia a fost instituția cea mai sta-

bilă în istorie. În acest sens, în Antichitate, cum arată Aristotel, familia 
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era recunoscută ca fiind instituția socială primară și fundamentală, ante-

rioară și superioară Statului, contribuind în mod eficace la bunăstarea 

societății2.

În plus, binecuvântarea familiei de către Domnul nostru Iisus Hristos 

la Nunta din Cana Galileii, când a transformat apa în vin, la solicitarea 

Maicii Domnului de a ajuta o nouă familie în nevoie, constituie pentru noi 

o puternică bază a speranței creștine. Hristos, Care a schimbat apa în vin, 

poate schimba criza într-o speranță nouă, poate aduce bucurie acolo unde 

amenință lipsurile și tristețea. Noi, însă, trebuie să-L rugăm, să-I spunem 

ce lipsește cu adevărat familiei astăzi și să spunem familiei creștine în criză 

că, de fapt, criza ei cea mai profundă este insuficienta ei deschidere spre 

ajutorul lui Hristos și al Maicii Domnului în organizarea vieții conjugale. 

Cu alte cuvinte, este vorba despre insuficienta cultivare a sfințeniei sau 

sacramentalității familiei. Minunea din Cana Galileii ne descoperă ferici-

rea ca dar al lui Dumnezeu, care produce comuniune și bucurie în socie-

tate, nu ca drept, care trebuie cucerit în spirit individualist, egoist.

b. O altă sursă de speranță este efortul Bisericilor de a apăra familia 

naturală, tradițională, universală și de a rezista în fața unor „modele” 

noi de familie, în care relația normală, bărbat-femeie, este considerată ca 

fiind depășită

În acest sens, criza familiei în Occident a suscitat în diferite Biserici, 

mai ales în Biserica Romano-Catolică, o intensă reflecție teologică 

și o activitate pastorală sporită privind familia. Cu toate acestea, se 

recunoaște că mai sunt multe de făcut.

O cooperare ecumenică, în fața problemelor cu care se confruntă 

familia creștină în România, s-a manifestat și în Conferințele Bisericilor 

2 Aristotel, Etica nicomahică, VII, 12, 18.



14

† Daniel, Patriarhul României

din România, organizate cu sprijinul organizației World Vision la 

București, în octombrie 1998 și iunie 2000, și la Iași, în noiembrie 2000. 

Nu trebuie uitate nici eforturile naționale și internaționale făcute în 

România, în favoarea copiilor și a familiei, din 1990 încoace.

De asemenea, este din ce în ce mai necesar un răspuns creștin 

comun, care să răspundă noilor provocări, precum: eutanasia, trans-

plantul de organe, ingineria genetică (implantul de celule embrionare, 

fecundarea in vitro, procrearea prin disociere parentală, maternitatea 

de împrumut, donarea), avortul, unirile libere, ca alternativă la familia 

tradițională, căsătoriile între persoane de același gen etc. Reflecția teolo-

gică, științifică și etică a unor Biserici poate ajuta și alte Biserici în forma-

rea unei atitudini comune în societatea secularizată de astăzi.

c. Cooperarea Stat-Biserică (Biserici) este o altă sursă majoră de speranță

Reintroducerea religiei în școală, integrarea învățământului teologic, 

liceal și universitar în rețeaua de Stat, specializarea în teologie-asistență 

socială, prezența preoților de caritate în diferite instituții ale Statului, 

armată, spitale, penitenciare – reprezintă un potențial important pentru 

o cooperare fructuoasă în rezolvarea multor probleme de ordin spiritual, 

moral, pastoral și social cu care se confruntă familia contemporană.

Desigur, este necesară consultarea și cooperarea dintre Stat și Biserică 

în domeniul legislației privind familia, în domeniul educației copiilor 

și tinerilor, în domeniul asistenței sociale, privind copiii și părinții cu 

copii mulți sau cu probleme majore de ordin social. Este nevoie de pro-

grame și proiecte de cooperare a Bisericii cu diferite instituții de resort 

ale Statului atât pe plan local, regional, cât și național.

În interiorul Bisericii noastre, pentru ca speranța să devină un dar 

cultivat și roditor, sunt necesare, la nivel de parohie și eparhie, programe 

de cateheză și asistență pastorală a copiilor și familiilor în criză, cicluri 
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de cateheze pentru pregătirea tinerilor pentru căsătorie, cateheze pasto-

rale pentru tinerii căsătoriți și pentru părinții lor, astfel încât pregătirea 

pentru căsătorie să nu se reducă doar la frumosul ceremonial al cunu-

niei. Este necesar un program de cateheză pastorală pentru nași, în vede-

rea implicării lor în susținerea continuă a familiilor pe care le cunună. 

Prin aceste programe trebuie afirmată și cultivată sfințenia căsătoriei, 

organizată solidaritatea în familie și între familii, afirmată demnitatea 

maternității, a paternității, a filiației și a fraternității, ca daruri ale iubirii 

lui Dumnezeu care trebuie cultivate.

Trebuie înțeleasă mai profund și cultivată mai mult legătura sfântă 

care există între taina familiei și taina Bisericii, între taina copilului și 

taina persoanei, de vreme ce, pentru a fi Om adevărat, Dumnezeu-Fiul 

S-a născut din femeie și a intrat în istorie ca și copil. Toți termenii de 

bază în Biserică sunt împrumutați din familie: părinte spiritual, mamă 

sau maică spirituală, frate spiritual și soră spirituală, fiu spiritual și fiică 

spirituală, chiar și în domeniul vieții monahale. De aceea, fără taina 

familiei nu poate fi înțeleasă nici taina Bisericii și fără taina Bisericii 

nu poate fi înțeleasă nici taina familiei. Cununia este binecuvântată de 

Biserică, în calitatea ei de icoană a iubirii dintre Hristos și Biserică, din-

tre Dumnezeu și umanitate. De aceea, taina familiei poartă în ea taina 

mântuirii și a vieții veșnice („Extra familiam nulla humanitas”). Familia 

nu poate fi redusă niciodată la aspectul ei biologic, juridic, psihologic, 

sociologic sau cultural. Ea este mai mult decât toate acestea laolaltă și 

le transcende, pentru că are vocația de a fi în lume icoana iubirii divine 

veșnice.
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