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Răspuns: Pr. Felician Tiba: Mai întâi vă mulţumesc pentru întrebare, 
mai ales că vine în contextul în care la Roma tocmai s-a încheiat Sinodul 
dedicat familiei şi o astfel de problemă a fost nu doar în paginile 
jurnalelor sau pe site-urile de socializare, ci şi în inima multora care se 
află în aceeaşi situaţie cu dumneavoastră. 
   Dacă e să dau un răspuns care să constituie un ecou a ceea ce s-a 
discutat şi decis la Sinod, e simplu; s-a decis ca în astfel de probleme să se 
acţioneze cu foarte mult "discernământ". Cu alte cuvinte, nu s-a spus că se 
poate participa la sacramente, dar nu s-a spus nici că nu se poate. Se 
poate, dar în anumite condiţii. Printre altele, principala condiţie pe care 
trebuie să o îndepliniţi pentru a avea acces la sacramente este să trăiţi ca 
frate şi soră, adică să excludeţi dintre dumneavoastră orice relaţie sexuală. 
Dar şi aşa, episcopul locului este cel care, în urma unei prezentări a 
cazului, va fi cel care, ţinând cont de învăţătura Bisericii, va decide dacă 
da şi în ce condiţii veţi putea participa, astfel încât să se evite o altă 
problemă şi anume, scandalul pe care l-aţi putea da în comunitatea din 
care faceţi parte.  

   După răspunsul de mai sus, probabil, ca mulţi alţii, o să spuneţi că 
Biserica este nedreaptă cu o anumită categorie de persoane, aşa cum 
sunteţi şi dumneavoastră. În realitate, nu Biserica este nedreaptă, ci 
dumneavoastră sunteţi cel care, prin alegerea făcută, şi anume, de a 
divorţa, indirect aţi ales şi imposibilitatea de a vă mai putea apropia de 
sacramente. Dacă aţi fi întrebat atunci un preot şi v-ar fi spus despre 
această imposibilitate, mai mult ca sigur nu aţi fi ţinut cont de sfatul lui, 
astăzi însă, după ce alegerea dumneavoastră s-a maturizat, aţi realizat că 
fără Dumnezeu şi fără harul său nu putem avea pacea sufletească pe care 
ne-o dorim cu toţii. Această pace însă presupune şi un efort pe măsură! 
Nu e momentul să judecăm cum aţi ajuns la decizia de a divorţa, dar sigur 
vina a fost de ambele părţi. Rămâne ca, la fel, de ambele părţi, în situaţia 
dată, să decideţi din nou, şi anume să împliniţi cerinţele de mai sus, să 
aveţi o discuţie cu părintele paroh de care aparţineţi şi apoi cu episcopul, 
şi apoi toate se vor clarifica. Reţineţi însă, nu este imposibil! Trebuie să 
vă doriţi din toată inima să parcurgeţi paşii necesari!  

Pr. Felician Tiba 
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Familia creștină, subiect de reflecție  

al Sinodului Episcopilor de la Roma 

C 
red că cei care vor citi aceste câteva rânduri 
sunt la curent cu evenimentul ce a avut loc la 
Roma între 4-25 octombrie 2015: al XIV-lea 

Sinod General al Episcopilor. Acest Sinod, convocat 
de Papa Francisc, a avut ca temă de reflecție Vocația 
și misiunea familiei în Biserică și în lumea 
contemporană. La predica ținută în timpul Sfintei 
Liturghii de deschidere a Sinodului, Papa a îndreptat 
atenția participanților la acest eveniment spre trei 
piste de reflecție asupra existenței umane: drama 
singurătății, iubirea dintre bărbat și femeie și familia.     
   Este surprinzător să constatăm că în lumea noastră 
globalizată și în contextul unor rețele de comunicare 
socială, ajunse la un nivel atât de avansat, să existe 
încă drama singurătății. Această dramă a singurătății 
poate fi generată de indiferența cinică a unor 
persoane față de semenii lor și insensibilitatea de 
piatră față de problemele cu care aceștia se 
confruntă; abandonarea copiilor sau lăsarea acestora 
de către părinții care merg la lucru în străinătate în 
grija rudelor, prietenilor sau vecinilor; abandonul 
familial sau divorțul; lăsarea în țară a părinților 
înaintați în vârstă sau bolnavi de către copiii plecați 
la lucru în alte țări. Unicul remediu solid îl constituie 
familia responsabilă creștină care este capabilă să se 
deschidă la necesitățile celor ce suferă din cauza 
singurătății. Iubirea dintre bărbat și femeie nu trebuie 
redusă la pulsiuni naturale pasionale, provenite din 
atracția naturală dintre bărbat și femeie, nici la 
sentimente puternice de afecțiune spontană și 
incontrolabilă.  
   Iubirea autentică între bărbat și femeie trebuie să 
fie virtute solidă, iar dacă este astfel se va arăta 
exigentă și responsabilă, capabilă de deschidere și de 
dăruire reciprocă până la sacrificiu total de sine și 
chiar până la eroism.  
   Unitatea și indisolubilitatea familiei trebuie să fie 
asigurată de iubirea reciprocă autentică pe care și-au 
promis-o solemn cei doi soți la primirea 
sacramentului Căsătoriei, iar respectarea 
legământului încheiat precum și binele copiilor, 
manifestat prin iubirea și grija față de ei, trebuie să 
fie doar consecințele firești ale iubirii lor. Este 
absolut normal ca soții creștini să rămână împreună 
până la moarte nu pentru că așa s-au angajat, ci 
pentru că se iubesc reciproc cu adevărat. Familia 
creștină, constituită de sacramentul Căsătoriei, 
devine remediu cel mai sigur și cel mai eficient 
pentru a înlătura drama singurătății și calea cea mai 
adecvată care îi conduce la împlinire pe soți, pe 
părinți și pe copii. De asemenea, familia, în calitatea 
ei de celulă vitală a societății, are capacitatea de a 
crea toate premisele necesare realizării unei societăți 
echilibrate, pașnice și armonioase. Sinodul 
Episcopilor, de curând încheiat, ne propune să 
realizăm o familie creștină capabilă să păstreze și să  

maturizeze iubirea autentică dintre soți.  
   Același Sinod propune, cu încredere și curaj, soților 
creștini să creeze climatul cel mai uman de primire, 
de îngrijire și de educare cu dragoste a copiilor; de 
protejare și de ajutorare a celor bolnavi sau înaintați 
în vârstă; de sprijinire cu iubire creștină a celor 
singuri și neajutorați și să înfăptuiască o societate 
contemporană mai umană și mai creștină, în 

conformitate cu cele mai profunde deziderate ale 
fiecărei ființe umane. Efortul la care sunt chemate 
familiile creștine pentru a-și împlini misiunea lor atât 
de nobilă trebuie fundamentat pe încrederea în Cristos 
care spune: Curaj! Îndrăzniți! Iată, eu sunt cu voi 
până la sfârșitul veacurilor.    

Pr. Dr. Iosif Enăşoae 
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   Aşa i-a zidit şi Dumnezeu, cel întreit şi unic, pe 
creştini la botezul lor, ca să nu poată zbura după 
vântul lumii, ci numai împotriva lui. Şi dacă astăzi se 
găsesc creştini doborâţi la pământ şi în mrejele 
satanei, asta se întâmplă pentru că ei merg prin viaţă 
după vântul lumii şi nu al Duhului Sfânt. Nu trebuie 
să uităm că noi suntem “păsări ale paradisului” şi că 
numai zburând în viaţă contra curentului lumii putem 
ajunge în cer. Contra curentului lumii a zburat 
întreaga familie a sfintei Tereza Pruncului Isus, a 
sfântului Vasile cel Mare, a sfântului Bernard, a 
fericitului nostru Ieremia şi a multor altor familii de 
sfinţi. 
   Poetul român Ioan Alexandru (1941-2000), un om 
profund creştin, autorul a nenumărate ”Imnuri 
creştine”, cofondator al Grupul de Rugăciune din 
Parlamentul României şi fondatorul Mişcării Pro-
Vita, astfel şi-a educat copiii, că atunci când la şcoală 
a venit cineva să prezinte nişte cărţi de citit, una din 
fetiţele sale a întrebat: “Aceste cărţi sunt de zidire 
sufletească?” Şi când i s-a răspuns că sunt cărţi de 
aventuri, fetiţa a răspuns cu maturitate: “Atunci 
aceste cărţi nu sunt pentru mine!” 
   Un preot povesteşte că, atunci pe când era copil şi 
veneau seara obosiţi de la munca câmpului, după ce 
mâncau, nu se culcau înainte de a se aşeza pe prispa 
casei şi de a cânta împreună: ”Eu te iubesc, Isus 
bune”; "Când seara iarăşi se coboară”; “Domnu-i 
iubire”; “Nume prea dulce”. Referindu-se la acele 
momente din familie, el a spus: “Numai aşa m-a 
ajutat Dumnezeu să fiu preot!”. 
   După cum afirma Papa Emerit Benedict al XVI-
lea, sunt tot atâtea căi de sfinţenie, câte persoane 
există. La fel şi în cazul familiei. Fiecare familie are 
calea ei proprie spre sfinţenie. Biserica nu le poate 
impune soţilor câţi copii să aibă, de câte ori să 
meargă la biserică sau când să se roage. Dacă părinţii 
ascultă glasul lui Dumnezeu care trăieşte în adâncul 
inimii, atunci familia îşi va cunoaşte propria misiune 
pentru care a fost creată, va şti când e momentul 
potrivit pentru venirea unui copil sau pentru o 
anumită activitate. 
   Ne încântă mărturia Sfintei Tereza de Lisieux care 
spunea: „Dumnezeu mi-a dăruit părinţi mai demni să 
trăiască în cer decât pe pământ. Am avut fericirea să 
am părinţi fără egal.” Este dovada vie că familii 
sfinte dau lumii copii sfinţi. 

C 
itim în Sf. Scriptură cum mamele bune din 
evanghelie au adus pe copiii lor de mici la Isus 
ca să-i binecuvânteze. Tot astfel au făcut şi 

fericiţii părinţi ai sfintei Tereza a Pruncului Isus. Ei 
nu ştiau drum mai bun în viaţă decât drumul spre 
biserică; ei nu ştiau mod mai bun de a petrece puţinul 
timp liber, decât recitarea Rozariului; ei nu cunoşteau 
învăţătură mai bună pentru viaţă decât, citirea Bibliei 
şi ascultarea predicilor; ei nu ştiau mijloc mai bun de 
a-şi uşura şi întări sufletul, decât spovada şi 
împărtăşania; ei nu ştiau mijloc mai eficient de a-şi 
începe ziua, decât rugăciunea şi participarea la 
celebrarea sfintei Liturghii. Şi în acelaşi timp, ei nu 
ştiau mijloc mai rău de a te ruina trupeşte şi sufleteşte, 
decât uitarea de rugăciune, de sfânta Liturghie, de 
spovadă şi împărtăşanie şi vorbirea de rău a religiei şi 
a preoţilor. 
   De multe ori am avut ocazia şi bucuria să întâlnesc 
mame care mergeau la preot să ceră binecuvântarea  
copilului lor încă din sânul matern semn că doreau ca, 
copilul lor să devină un viitor sfânt. Un mare scriitor 
danez spunea “La început este mama. Iar copilul va fi 
cum este mama şi ceea ce vrea mama să fie”. Cât de 
adevărată poate fi şi expersia care spune că: “Virtutea 
trece din inima mamei în cea a copilului, deoarece 
copilul face cu plăcere ceea ce vede că face mama 
sa”. 
   Părinţii sfintei Tereza a Pruncului Isus, fericiţii, 
Ludovic Martin şi Maria Zelia Guerin, şi-au crescut 
copiii sub mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu şi le-au 
vorbit aşa de frumos despre viaţa veşnică împreună cu 
Isus, încât aceştia îşi doreau să moară ca să ajungă în 
cer; ba mai mult, ei doreau ca şi părinţii lor să moară 
ca să ajungă în cer. Zelia o întrebă într-o zi pe Tereza: 
“Ce-i doreşti tu cel mai mult mamei tale?”, iar ea 
răspunse: “Să mori, ca să fii cu Isus, cu Maria şi cu 
sfinţii fericiţi din cer”. Tereza îşi dorea să moară 
martiră pentru a ajunge mai repede la Isus; dar 
neputând să moară martiră în ţările de misiuni, a 
acceptat martiriul de fiecare zi. În acest sens ea se 
bucura mult când i se spunea că mai are puţin de trăit. 
A murit cu zâmbetul pe buze, la numai 24 de ani. 
   Aceasta a fost lecţia spirituală pe care sfânta Tereza 
a învăţat-o de la credincioşii ei părinţi, lecţie spirituală 
pe care ea acum vrea să ne-o înveţe şi nouă tuturora: 
“Drumul cel mai scurt care duce la Isus şi la împărăţia 
sa este drumul care ocoleşte păcatul”. Pe acest drum 
care “ocoleşte păcatul” au mai mers şi alte familii 
întregi.  
   O casă de sfinţi a fost familia sfântului Bernard de 
Clairvaux (1091-1153), unde, începând de la tatăl şi 
mama şi continuând cu cei şapte fraţi, toţi au ajuns 
sfinţi, căci toţi şi-au lăsat titlurile nobiliare şi averile, s
-au dus în pustiu şi au slujit numai lui Dumnezeu, 
rugându-se pentru mântuirea tuturor oamenilor. 
   În ţările ecuatoriale trăieşte o pasăre pe care 
naturaliştii au numit-o “pasărea paradisului”.  
Caracteristic la această pasăre este faptul că ea nu 
poate zbura în direcţia vântului, ci numai împotriva 
lui; căci penele ei sunt astfel dispuse că, atunci când 
zboară după vânt, se zbârlesc, o dezechilibrează şi o 
doboară la pământ; iar când zboară împotriva vântului, 
penele i se lipesc de trup şi zboară cu uşurință. 

O familie sfântă dăruieşte 

lumii copii sfinţi 
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Psih. Izabela Antonică 

M 
otivul pentru care un copil se va comporta 
răutăcios sau va face rău e întotdeauna 
inocent. Câteodată el este jucăuș și 

libertin iar altădată, când este agresiv sau nervos, 
este nefericit sau confuz. Cu cât copilul are un 
comportament mai deranjant, cu atât suferă mai mult 
și are nevoie de dragostea şi înțelegerea ta. Cu alte 
cuvinte, nu există comportament rău al copilului, iar 
atunci când avem impresia că copilul se comportă 
rău în mod intenționat, el de fapt vrea doar să ne 
atragă atenția. 

   Tot mai multe cercetări au constatat că majoritatea 
lucrurilor pe care noi le interpretăm ca fiind 
disciplinare (palme, pedepse, pauze în timpul 
activităților), împiedică copiii să devină responsabili 
și să se auto-disciplineze. “Cum va învăța copilul 
meu cum să se comporte?”, ne putem întreba atunci. 
Răspunsul evident este că va învăța ceea ce trăieşte, 
deoarece principalul mijloc de învățare al copilului, 
mai ales al copilului mic, este prin imitație. Astfel, 
cel mai eficient mod de a educa copiii este de a-i 
trata la fel cum ne dorim ca ei să-i trateze pe ceilalți: 
cu înțelegere și compasiune. Când îi lovim, 
pedepsim sau țipăm, copiii învață să reacționeze 
agresiv. Este util însă să întrerupem activitatea 
copilului atunci când este cazul și stăm să-l ajutăm 
să proceseze sentimentele care l-au făcut să 
reacționeze în acel mod. Un fapt extrem de 
important este ca, ori de câte ori copilul încalcă 
limitele impuse de noi sau face ceva greșit, să 
condamnăm comportamentul și nu persoana. O 
posibilă remarcă ar putea fi nu este bine ce ai făcut 
în loc de ești un rău. În acest fel, accentuăm faptul că 
ceea ce a făcut copilul ne deranjează și nu persoana 
sa, iar în acest fel șansele de îmbunătățire sunt mult 
mai mari, comportamentul fiind ceva ce se poate 
modela mult mai ușor decât persoana în sine. 
   Asta nu înseamnă că negăm responsabilitatea 
noastră de a educa copiii prin stabilirea unor limite. 
Nu alerga în stradă, nu lovi alţi copii, nu rupe florile 
vecinului, nu lovi animalele. Dar astea sunt limite, 
nu pedepse. Vă întrebați poate cum va învăţa copilul 
dumneavoastră să nu repete lucrurile acestea data 
viitoare, dacă nu-l “disciplinați” atunci când le face? 

   De fapt, cercetările arată că dacă îi pedepsim pe 
copii, ei devin și mai neascultători. Fiind pedepsit, 
copilul devine nervos și agresiv. Se încarcă cu 
adrenalină și începe o luptă, un conflict și se închid 
impulsurile raționale și acelea de a colabora. Copiii 
uită repede comportamentul “urât” pentru care au fost 
pedepsiți, chiar și atunci când se gândesc la 
consecințele emoționale ale faptelor lor săptămâni 
întregi. Ceea ce învață este să mintă și să evite să fie 
prinși. Pedepsele ne îndepărtează de copiii noștri și o 
să avem mai puțină influență asupra lor. Le scade 
chiar şi coeficientul de inteligență, deoarece copiii 
care nu se simt în completă siguranță nu se simt liberi 
să învețe. Deși pare simplu, pedeapsa nu este 
niciodată un mijloc eficient pentru a crește un copil 
responsabil, politicos și fericit. Îl învață numai lucruri 
greșite. 

   Dacă, din contră, trebuie sa fim blânzi și implicați 
când stabilim limite, iar copiii noștri vor reflecta la 
ceea ce au trăit.  Nu se revoltă asupra sfaturilor 
noastre, așa că se simt implicați și văd efectele lor 
asupra celorlalți, deci sunt responsabili și atenți. 
Pentru că au avut părinți care în timp le-au modelat 
regulile auto-emoționale, au învățat să-și gestioneze 
sentimentele, deci propriul comportament. Pentru că 
au fost acceptați așa cum sunt, au învățat să-și urmeze 
pasiunile și se simt motivați să le exploreze. 

Cum să ne disciplinăm copiii? 
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Pregătirea îndepărtată pentru căsătorie – o misiune a familiei de azi 

   Familia este încununare a operei Creației, sanctuar 
al iubirii, loc în care iubirea se manifestă în toată 
splendoarea sa. Familia este aceea căreia Dumnezeu i
-a dat misiunea și forța de a procrea adică de a 
transmite viața mai departe, prin familie Dumnezeu 
desăvârșește în fiecare clipă opera perpetuă a 
Creației. El le-a dăruit soților darurile fertilității și 
fecundității,  ridicându-i la rangul de miniștri ai 
planului său. Cea mai mare bogăție a familiei sunt 
copiii – rodul cel mai prețios al iubirii dintre soți, 
înspre care se revarsă iubirea ca un șuvoi a părinților.  
   Marea misiune a familiei este desigur aceea de a-și 
educa copiii cu o grijă și o atenție deosebită, cu o 
iubire nemăsurată, pe toate planurile vieții fizice și 
afective. Copilul face pași mici, urcă treaptă cu 
treaptă, an de an dezvoltându-se și îmbogățindu-se pe 
drumul cunoașterii lumii dar și al cunoașterii de sine, 
al desăvârșirii profesionale, al raporturilor 
interpersonale. La formarea lui contribuie și școala, și 
biserica dar și alți factori educaționali. Însă mediul 
familial este cel mai propice pentru copii, pentru a-și 
însuși valorile fundamentale umane: simplitatea, 
modestia, respectul, normele morale, viața curată, 
pudoarea, temperanța – valori care se asimilează 
treptat, pas cu pas, din copilărie pănă la adolescență 
și mai departe, până ce copii devin adulți, pregătiți la 
rândul lor să întemeieze propria familie.  
   Nu există părinte de familie care, cu inimă strânsă, 
să nu se gândească la viitorul copilului său: ce va 
deveni în viață, ce profesie va avea... Însă puțini se 
gândesc la examenul cel mai important și cel mai 
frumos din viață: căsătoria. Din păcate sunt mulţi 
aceia care se mulţumesc să aştepte acel noroc 
nesigur, în loc ca, prin educaţie înţeleaptă şi 
sistematică, să asigure fericirea viitoarei căsătorii a 
copiilor lor. De fapt în familie se face pregătirea 
îndepartată pentru căsătorie.    Sfântul Părinte Ioan 
Paul al II-lea în Scrisoarea către familii, ne spune cu 
claritate:  
  “Părinții sunt primii și principalii educatori, pentru 
că sunt părinți.” Iar misiunea educativă a părinților 
este foarte complexă, în toate planurile. Dar cel mai 
mult contează exemplul familiei proprii, căci, de cele 
mai multe ori tinerii copie modelul părinților. Puterea 
exemplului propriei familii este un reper fundamental  

pentru fii, pentru familia pe care o vor construi mai 
târziu. 
   Vorbim așadar de acea pregătire îndepărtată pentru 
căsătorie, în care fiii, pe drumul lor de creștere și 
maturizare învață cele mai valoroase lecții de viață: 
autocontrolul, simplitatea şi viaţa curată. Toate trei 
sunt nişte virtuţi atât de preţioase, încât fără ele viaţa 
fericită de familie nici nu se poate imagina. Iată 
câteva repere pentru familie în misiunea sa de a-i 
pregăti pe tineri pentru viața de căsătorie: 
   1.Părinții să-și crească fiii într-un autocontrol 
serios, aceasta îi pregăteşte pentru o căsătorie 
fericită. Viaţa de familie cere multă  capacitate de 
iertare şi putere de stăpânire. Cauza multor tragedii 
matrimoniale constă tocmai în aceea că soţii nu au 
fost obişnuiţi din copilărie să se controleze, să 
respecte voinţa altora. Nu mai trebuie să spunem cât 
de mult este ameninţat de acest pericol mai ales 
copilul unic la părinți, care nu are fraţi şi care s-a 
obişnuit să fie egoist, să i se facă propriile mofturi.  
   Acela care în căsnicie se caută pe sine, care se 
preocupă numai de interesele sale, de avantajele 
proprii, de fericirea proprie, nu va avea o viaţă de 
căsătorie armonioasă, deoarece va fi urmărit 
permanent de ispita de a vedea în soţul, respectiv în 
soţia sa, numai un obiect de desfătare, un instrument 
care asigură propria sa plăcere. Ori temelia armoniei 
vieţii de familie este dată de  recunoaşterea celeilalte 
părţi ca persoană, de capacitatea de dăruire sinceră 
de sine, pentru celălalt. 
   2.La fel de important este, mai ales în vremurile 
noastre, să-i obişnuim pe copiii noştri şi cu 
simplitatea, cu modestia, cu reducerea pretenţiilor. 
Fericirea nu e asigurată de averi și bani iar din copiii 
obişnuiţi să fie modeşti şi simpli se se vor forma soți 
fericiţi, chiar în condiţii de viaţă mai modeste.  
   3.Pe lângă autocontrol şi modestie - ba chiar 
înaintea lor - părinţii şi educatorii trebuie să mai ţină 
cont încă de un amănunt ce nu poate fi neglijat: să ne 
obişnuim copiii cu viaţa morală, cu viaţa curată!   
  Indiferent ce concepţie religioasă are cineva, fie el 
credincios sau necredincios, nu poate tăgădui nimeni 
că tinereţea trăită în castitate, în abstinenţă, este cea 
mai bună pregătire pentru o căsătorie fericită şi este 
zestrea cea mai preţioasă în căsătorie.  
   Viaţa morală, viaţa curată este valoarea culturală 
cea mai mare şi pentru faptul că ea este şcoala fără 
pereche a voinţei. Ea îl obişnuieşte pe om cu 
autocontrolul atât de necesar şi în viaţa de căsătorie 
şi dovedeşte celor neîncrezători că sexualitatea este 
departe de a fi totul pentru o viaţă umană cu conţinut 
bogat. Educația tinerilor la castitate, viața curată, 
trupurile neîntinate cu care mirii ajung în fața 
altarului sunt cea mai prețioasă ofrandă pe altarul 
iubirii, în ziua căsătoriei.   
   Orice familie e chemată așadar să-și educe copiii 
pentru a prețui valorile sacre ale familiei, după 
modelul lui Isus din Sfinta Scriptură: Și copilul 
creștea în învățătură, în vârstă și în har, înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor. 
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Iuliana Petruţ 

A vorbi despre homosexualitate 

   Catehismul Bisericii Catolice spune că 
homosexualitatea este condiţia acelora „care simt o 
atracţie sexuală exclusivă sau preponderentă faţă de 
persoane de acelaşi sex”. Homosexualitatea apare în  
istorie şi a trecut de la faza de păcat, la cea de boală 
psihică şi deviere. Din pacate, acum s-a ajuns să se 
revendice dreptul la diversitate, la normalitate, în 
baza căruia se înaintează pretenţia unei recunoaşteri 
legale din partea Statului şi chiar a Bisericii, ca o 
alternativă la heterosexualitate.  
   Există o distincţie între persoanele care 
experimentează tendinţe homosexuale şi actele 
homosexuale voluntare, sau orice formă de contact 
sexual în vederea unei satisfacţii sexuale, între 
persoane de acelaşi sex. Deşi tendinţa în sine nu este 
păcat, ea trebuie considerată dezordonată, iar cine 
consimte în mod liber la o practică homosexuală se 
face vinovat în mod personal de păcat grav, ne 
spune Catehismul Bisericii Catolice.  
   Homosexualitatea este mai degrabă un 
comportament rezultat în urma interacţiunii unei 
multitudini de factori din viaţa persoanei în cauză - 
relaţii familiale deficitare, influenţe sociale, un 
eventual abuz sexual şi posibile influenţe biologice. 
Deşi auzim foarte des că homosexualitatea ar fi 
înnăscută sau că ar exista o genă, studiile şi 
cercetările ştiinţifice nu au demonstrat aşa ceva. 
   Mulţi homosexuali au sentimentul că sunt diferiţi 
încă din perioada pubertăţii şi, în consecinţă, ajung 
să creadă că s-au născut homosexuali. Unii oameni 
cred că homosexualii sunt aşa pentru că au ales să 
fie aşa. Pentru majoritatea homosexualilor, acest 
lucru nu este adevărat. Nu s-au trezit într-o 
dimineaţă şi şi-au spus: “Până acum am fost 
heterosexual, de acum încolo voi fi homosexual”. 
Direcţia atracţiilor noastre nu este ceva care să se 
poată schimba repede, ca la o apăsare de buton. Noi 
alegem în ceea ce priveşte acţiunile noastre pornind 
de la sentimentele şi dorinţele pe care le avem. Dacă 
simţim o pornire să facem ceva, nu înseamnă că 
suntem obligaţi/legaţi să şi facem acel ceva. La fel, 
cei care simt atracţie faţă de persoane de acelaşi sex, 
pot alege să se identifice sau nu pe sine cu o etichetă 
gen homosexual sau lesbiană.  
   Alţii cred că unii sunt homosexuali din cauza a 
ceea ce li s-a întâmplat cândva în viaţă. Au fost 
răniţi emoţional şi acest lucru le-a afectat percepţia  

 asupra sinelui.Poate s-a abuzat sexual de ei sau au 
avut o relaţie nefuncţională cu unul sau cu ambii 
părinţi. Desigur, nu toată lumea care a fost abuzată 
sexual sau a avut o relaţie dificilă cu un părinte este 
acum atrasă de acelaşi sex. Cântăreţul rock Carlos 
Santana a fost abuzat în copilărie şi şi-a revenit cu 
greu din această traumă. El nu a devenit homosexual. 
Invers, nu toţi homosexualii au fost abuzaţi sexual în 
copilărie.  
   Ce le recomandă Biserica acestor persoane? 
Biserica îi sfătuieşte pe homosexuali să-şi găsească 
pacea în trăirea virtuţii castităţii. Aceste persoane 
apelând la Sacramente, asceză şi în unele cazuri cu 
ajutorul unei terapii, pot evita păcatul. În acelaşi 
timp, Biserica condamnă orice răutate în cuvinte şi 
acţiuni faţă de persoanele homosexuale şi 
promovează respectul faţă de demnitatea oricărei 
persoane.  
   Ce se poate face? Dacă nu luăm atitudine astăzi, 
mâine vom fi vânaţi la serviciu, la şcoală şi chiar în 
biserici, de cei ce vor să ne forţeze să acceptăm ca 
normale faptele lor, pe care Sfânta Scriptură le 
numeşte rele. Deja vânătoarea celor ce vorbesc 
negativ despre homosexuali şi homosexualitatea a 
început. Nu este corect din punct de vedere politic a 
vorbi negativ despre acestea.  
   Dar cei care au reuşit să se salveze din mrejele 
homosexualităţii dau mărturie că se produce o 
schimbare: Astăzi sunt “dovada vie” că homosexualii 
pot şi se schimbă. Am fost implicat într-o relaţie la 
fel ca alţii.  
   Am trăit nouă ani împreună cu profesorul meu de 
pian şi chiar ne gândeam să ne “căsătorim”. Eram 
100% gay, dar astăzi mi-am revenit  100% din acel 
stil de viaţă bolnav. I se spune “gay” (n. trad. vesel), 
dar eu nu eram vesel deloc, ci mă simţeam mizerabil. 
Nu cred că există un stil de viaţă mai mizerabil decât 
acesta. Unii cred că compasiunea pentru 
homosexuali înseamnă a le aproba stilul de viaţă, 
dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că alţii au încă tăria 
să insiste că e ceva în neregulă - altfel poate eram 
încă prins acolo. De fiecare dată când aud pe cineva 
că vorbeşte aprobator despre homosexualitate sau că 
agită steagul “drepturilor pentru minorităţile 
sexuale”, am un regret profund pentru că aceasta 
închide uşa salvării pentru mulţi. E foarte trist să-i 
vezi pe activiştii homosexuali cum îi manipulează pe 
părinţii şi pe rudele lor pentru a le susţine intenţiile 
social-politice.(Anonim) 
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Prof. Simona Imbrişcă  

La gura sobei  

   Ce poate fi mai frumos de Crăciun, decât să 

ascultăm poveşti despre naşterea lui Isus sau despre 

venirea lui Moş Crăciun? Există nenumărate legende 

care explică apariţia Moşului şi a cadourilor sub 

Bradul de Crăciun. Vă invităm să citiţi una dintre 

acestea, mai puţin cunoscută de către voi. Lectură 

plăcută! 

Legenda moşului sărman 
   Se spune că Moş Crăciun a existat demult şi că era 

un bătrân care făcea jucării. Îi plăcea atât de mult 

acest lucru, încât le făcea pe tot parcursul anului, iar 

pe data de 25 decembrie el le vindea la un târg (le 

vindea foarte ieftin, pentru că oamenii nu erau prea 

înstăriţi). Într-o zi, de Crăciun, pe drumul de 

întoarcere de la târg spre casă, bătrânul zăreşte la o 

fereastră trei copii care nu primiseră nimic în acea zi 

specială. 

   Bătrânul văzu că acei copii erau trişti şi dori să le 

ofere ceva; nu mai avea nicio jucărie la el, pentru că 

era prima dată când le vânduse pe toate. Şi-a dorit 

atât de mult să le dea o jucărie în dar, şi aşa, printr-o 

minune, pe fundul sacului a apărut una. În felul 

acesta, le-a făcut o bucurie copiilor. Atunci şi-a dorit 

să poată să facă jucării pentru toţi copiii, chiar şi 

pentru cei sărmani, care nu pot să-şi cumpere 

jucăriile mult visate. 

   În faţa lui a apărut o căprioară rănită. Bătrânul a 

bandajat-o, iar aceasta, în semn de mulţumire, a făcut 

să apară renii şi sania. Straiele vechi şi zdrenţuite ale 

bătrânului s-au schimbat în unele frumoase şi roşii.  

   Aşa a apărut pe lume Moş Crăciun cu sania sa cu 

reni. 

Să râdem cu Moş Crăciun! 

Nică îi spune mamei sale:  

- Mamă, îmi scrii şi mie scrisoarea de Crăciun?  

Mama:  

- Păi, măi Nică, de ce mă pui să îţi scriu mereu 

scrisoarea?  

Nică:  

- Păi, mamă, dacă vede Moşul ce scris am, iar 

îmi aduce o carte de gramatică! 

*** 

Un copil optimist si unul pesimist îl aşteaptă pe Moş 

Crăciun. Copilul pesimist e sigur ca nu o să 

primească mare lucru, copilul optimist nu mai poate 

de încântare si abia aşteaptă să vadă darurile. 

      Vine Moşul. Copilul pesimist primeşte super-

cadouri: trenuleţe, maşinuţe, ciocolată, tot ce i-ar fi 

putut trece prin cap. Copilul optimist primeşte o 

balegă. 

Se întâlnesc copiii şi schimbă impresii. Pesimistul 

zice:  

- Măi, eu am primit un trenuleţ, da’ nu e prea mare, o 

maşinuţă, da’ nu e culoarea pe care o vroiam, şi 

ciocolată, da’ e cu lapte şi fără alune…” Şi aşa mai 

departe. 

Optimistul râde încântat:  

- Măi, eu am primit un cal, da’ nu-l găsesc! 

*** 

   Bulişor şi Trulişor făceau lista pentru Moş 
Crăciun.  
-Eu vreau un trenuleţ electric, zbiară Bulişor.  
-Ce strigi aşa? îl ceartă Trulişor. Doar Moş Crăciun 
nu e surd.  
-Moşul nu e, dar bunica da!  

Idei de ornamente pentru brad, 

din becuri uzate 

   Dragi copii, vă invităm să pregătiți pentru bradul 

vostru cateva globuri din becuri uzate. Rugaţi-o pe 

mama să nu arunce becurile arse pentru că nu sunt 

inutile, ele pot fi reutilizate şi în alte scopuri. În afară 

de faptul că un bec poate produce lumină, el poate fi 

utilizat pentru o varietate de decoraţiuni. Un bec 

folosit se poate transforma în artă dacă adăugăm 

acestuia diverse elemente de decor, elemente care să-

l personalizeze şi să-i dea o anume întrebuinţare. 

   Priviti ce minunăţii se pot face din ele! Ce-ar fi să 

încercaţi şi voi! Aveţi nevoie doar de tempera, 

silicon pentru lipit, aţă de cânepă, rămurele subţiri de 

copac, sclipici. 

   Spor la lucru! 



 

Familia și Viața  -  Decembrie 2015 

E
d

u
ca

ţie  

10 

   Prof. Andrici Maria 

F 
amilia este, fără îndoială, locul privilegiat pentru educaţia copiilor. Ca nucleu fundamental al 
societăţii, ea îndeplineşte mai multe funcţii, printre care cele mai importante sunt: funcţia naturală, 
biologică, economică, funcţia de socializare, dar cea care predomină este funcţia educativă. 

   Părinţii sunt primii și principalii factori de responsabilitate care trebuie să înceapă educaţia, adeseori 
dificilă. Ei sunt cei mai în măsură să le dea copilor o educaţie sexuală, pentru că ei îi iubesc cel mai mult şi 
le pot crea atmosfera de intimitate, de apropiere sufletească, acasă, în sânul familiei. Intervin însă 
întrebările: este familia pregătită pentru a face o bună educaţie sexuală copiilor săi? Este ea motivată și 
disponibilă, astfel ȋncât să asigure o formare de calitate în domeniul acesta? 
   Evoluţiile sociale, economice și culturale din ultimii ani ne pot oferi o serie de indicii la nivel naţional, 
eşecul educaţiei sexuale familiale este dovedit de tendinţa de evoluţie a unor fenomene sociale specifice: 
graviditatea şi avortul în rândul adolescentelor, rata îmbolnăvirilor cu boli cu transmisie sexuală la copii şi 
tineri precum şi fenomenul victimizării sexuale. Toate aceste fenomene au înregistrat o creştere constantă 
după 1990, când permisivitatea socială faţă de mediatizarea sexualităţii umane şi promovarea anumitor 
„valori” sexuale au crescut, punând în evidenţă lipsa de pregătire a întregii comunităţi la confruntarea cu 
pornografia, prostituţia, erotismul şi deviaţiile sexuale. Ce este de făcut? 
   În ultima perioadă se vorbește din ce ȋn ce mai mult de introducerea orei de educaţie sexuală în școală. Ar 
fi foarte bine. Dar cine ar trebui să facă această educaţie? Avem oare personal didactic pregătit pentru a 
face o educaţie sexuală corectă respectând principiile moralei creștine? De ce ar trebui respectate aceste 
principii? Răspunsul mi-a venit ȋn minte într-o seară când mi s-a ȋnfundat chiuveta și a trebuit să folosesc o 
soluţie numită Drano: ”Drano, produs de desfundat chiuveta. Un produs minunat! Citești instrucţiunile, faci 
ce ţi se spune și vezi rezultatele! Soluţia Drano va face exact ce a fost produsă să facă, dar dacă nu o 
folosești corect,  te va arde sau chiar otrăvi. 
   Educaţia sexuală este ca o cutie Drano! Este un fapt minunat, are rezultate mulţumitoare, dar trebuie 
făcută conform instrucţiunilor Producătorului care ne avertizează: 
   „Citiţi cu atenţie instrucţiunile!”. Aici se află, după părerea mea, problema zilelor noastre. Educaţia 
sexuală ar trebui să aibă ca obiective ceea ce Dumnezeu a voit atunci când ne-a creat persoane sexuate: 
bărbat și femeie. Ar trebui să se ţină cont de vârsta elevului, de cine, ce și cum trebuie făcută această 
educaţie. 
   „A nu se lăsa pe mâna copiilor”. Cu alte cuvinte educaţia sexuală nu poate fi făcută de cineva care nu 
cunoaște instrucţiunile „Producătorului” pentru că ȋl poate duce pe copil, pe tânăr, la răni grave, greu de 
vindecat, sau nu poate fi lăsată la voia ȋntămplării, căci  poate otrăvi sufletele nevinovate al copiilor aflaţi 
la vârsta curiozităţii. 
   „Dacă intraţi ȋn contact cu el provoacă arsuri grave la nivelul ochilor dar și al pielii”. Se observă ȋn 
societatea contemporană “orbirea” cauzată de ȋnţelegerea și utilizarea greșită a sexualităţii datorită 
necunoașterii sau a ignorării mesajului „Producătorului”. 
   Așadar, este nevoie acută de educaţie sexuală în societatea românească. Ea poate fi începută în familie și 
continuată în școală, dar numai respectând principiile moralităţii creștine.  

Educația sexuală 

 - o problemă a Școlii sau a Familiei? 
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Î 
n prezent, căminele de bătrâni au devenit un loc 
ce se poate numi ”acasă”. Unii bătrâni sunt 
mulţumiţi de alegere şi conştienţi că aceasta e 

singura modalitate de a-şi uşura povara anilor şi a 
bolilor, de a alunga singurătatea, alţii, încă nostalgici 
după tot ceea ce au lăsat în urmă. Ici-colo câte unul 
se mai revoltă, li se pare nedreaptă situaţia, dar 
imediat apare cineva în preajmă, care le reaminteşte 
câţi bătrâni din ţara asta sunt obligaţi să-şi trăiască 
ultimii ani fie abandonaţi, la mila vecinilor sau, şi 
mai rău, toleraţi de o familie pentru care au devenit o 
povară. 
   Unii dintre ei sunt orbi, alţii sunt ţintuiţi la pat. 
Singurătatea şi dorul de casă îi întristează şi ei 
aşteaptă permanent ca cineva din apropiaţi să le vină 
în vizită. Deseori, pentru ca să scape de o povară, 
copiii îşi duc părinţii la azilurile de bătrâni şi nu mai 
binevoiesc să-i viziteze. 
   În trecut a fost profesoară de limba şi literatura 
română, a lucrat în acest domeniu 32 de ani. Chiar 
dacă a fost căsătorită de două ori, nu are nici un copil. 
„Am venit aici la sfârşitul anului trecut. De când am 
intrat pe poartă şi până în prezent mă simt foarte bine. 
La azil ne hrănesc de patru ori pe zi şi totul este 
gustos. Infirmierele au grijă de noi”, a mărturisit 
pensionara. 
   Într-o situaţie asemănătoare este şi Nina. Pe femeie 
am găsit-o aşezată pe o bancă, alături de mai mulţi 
pensionari. Cu ochii trişti şi cu o doză mare de ruşine 
în voce, ea ne-a mărturisit că viaţa este foarte grea, 
atunci când nu ai copii. „Singurătatea este cea mai 
dură pedeapsă pe care o poate avea un om”, a şoptit 
printre lacrimi bătrâna, iar cei din preajmă au încercat 
s-o liniştească, spunându-i glume şi vorbe bune. 
   Un alt domn, care trăieşte la azil, este Mihail. 
Bărbatul ne-a povestit că are două fete. Una este 
plecată în Grecia, iar alta trăia în apartamentul lui. 
Întrebat despre cum a ajuns la acest centru, 
pensionarul a mărturisit că soţia şi fiicele sale au 
făcut tot posibilul ca să-l trimită de acasă, iar el fiind 
bolnav nu a putut opune rezistenţă. „La început mai 
vorbeam cu ele la telefon, dar foarte rar. Acum de 
câţiva ani, în general nu mai răspunde nimeni. 
Probabil fetele şi soţia au vândut apartamentul şi-au 
plecat”, presupune Mihail. Totodată, bărbatul ne-a 
spus că a muncit mai bine de 25 de ani iar din 1998 a 
plecat la muncă în Portugalia şi după în Spania, ca să 
le poată achita studiile fetelor. „Atunci când aduceam 
bani trebuiam la toţi, dar acum nu mai trebuiesc 
nimănui”, a încheiat trist pensionarul. 
   Altă cameră, altă poveste: „M-au adus aici acum 
câţiva ani. Lor le-am dat de înţeles că vreau să vin, 
dar în sufletul meu numai eu ştiu cât de greu mi-a 
fost să-mi părăsesc vecinii, căsuţa, amintirile. N-am 
avut încotro, trebuia să le las locul. Nepoţelul 
crescuse, nu mai puteam să stăm amândoi în aceeaşi 
cameră, iar într-un apartament de cincizeci şi ceva de 
metri pătraţi se împiedicau mereu de mine.  Simţeam 
că locul meu nu mai e acolo, deşi locul acela era al 
meu, era viaţa mea, tinereţea mea.  
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Prof. Ermina Dănculesei  

   Dar viaţa mea era şi fiul meu şi dacă el nu a avut 
posibilitate să-şi facă singur casa lui... a trebuit să-i 
dau moştenirea mai devreme”. 
   Iubirea faţă de bunici nu este ceva înnăscut, ci se 
dezvoltă şi se comunică prin mărturia părinţilor. 
Altele sunt situaţiile în care viaţa frenetică şi 
migraţiile conduc aproape la uitarea părinţilor. Există 
atâtea situaţii în care munca şi angajările familiale 
fură timp relaţiei cu rudele în vârstă. Se acordă o 
atenţie excesivă faţă de copiii lor, chiar şi acolo unde 
nu întotdeauna e o necesitate obiectivă, şi 
întotdeauna o neglijenţă mai mare faţă de bătrâni. 
   O persoană bătrână ar trebui să locuiască la o 
apropiere de casa copilului proporţional cu starea sa 
de sănătate şi cu capacitatea sa motorie şi cognitivă. 
Acolo unde este posibil, o rudă care nu este complet 
autonomă trebuie să fie primită în casa unui copil şi 
să trăiască în comuniune familială. Cât de preţioase 
sunt aceste familii pentru viaţa şi misiunea Bisericii: 
copii care primesc în casa lor o mamă şi un tată care 
sunt neputincioşi, dau o luminoasă mărturie copiilor 
lor. Credinţa nu se comunică prin cuvinte, ci prin 
fapte, prin gesturile dedicării, slujirii şi primirii. Şi 
chiar dacă este mai puţin publicitată, această formă 
de iubire este percepută şi în exteriorul vieţii 
familiale, asumând o clară mărturisire de credinţă. 
   Cât nu ştim încă ce-i uitarea, cât încă umerii mai 
pot purta poveri ori vreun nepoţel pe fiecare, cât 
inima încă îşi doreşte să ardă iar într-un fior, cât 
ceilalţi ne conjugă încă la prezent, cât încă nu-ţi 
ascunzi, jenată, reţeta lângă rimelul din poşetă, cât în 
locul ştiutului salut, încă nu auzi: “Îţi mai aduci 
aminte, doamnă! (era târziu şi era toamna...), cât 
toate acestea ţi se-ntâmplă, încă n-ai îmbătrânit, 
încă... Bătrâneţea începe de când începi să te temi de 
ea. (A.Vlahuţă) 
   Cât despre tine, cititorule: Ce te-au învăţat pe tine 
părinţii? Ce ai ales tu? Ce fac părinţii tăi acum, la 
momentul când citeşti acest articol? Unde sunt ei? 
Când ai fost ultima dată să-i vizitezi? În ce fel te 
îngrijeşti de nevoile lor materiale şi ca să le oferi 
afecţiune şi dragoste? Ce poţi face azi pentru ei? 
Mergi şi fă azi, pentru că ziua de azi nu se va mai 
repeta niciodată. Nu lăsa pe mâine ce încă mai poţi 
face azi! 

Locul unde e acasă 
Motto:”Tinereţe - fără rele, bătrâneţe -  haine grele” 
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Eugenia Dămătăr  

C 
ea de-a XIV-a Adunare Generală Ordinară a 
Sinodului Episcopilor care s-a desfășurat la 
Roma în perioada 4-25 octombrie 2015, având 

ca temă "Vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în 
lumea contemporană", s-a încheiat. 
   La final, papa Francisc ne-a amintit că ”Datoria 
Bisericii este aceea de a proclama milostivirea lui 
Dumnezeu, de a chema la convertire şi de a conduce 
pe toţi oamenii la mântuirea Domnului”. 
Știm că acest eveniment a fost pregătit printr-un 
Sinod extraordinar (5-9 octombrie 2014) și printr-o 
dublă consultare a poporului, ca apoi tot materialul 
pregătit să se reîntoarcă în aulele sinodale pentru 
Sinodul ordinar care tocmai s-a încheiat cu puțin timp 
în urmă. Prin acest parcurs, am simțit că trăim ceea 
ce se trăiește de obicei într-o familie: toți membrii se 
așează la o masă și discută între ei, se confruntă mai 
înainte de a lua decizii importante. 
   Chiar dacă de-a lungul celor trei săptămâni ale 
dezbaterilor pe grupuri de limbă (circuli minores), 
știrile care ajungeau la noi erau foarte puține, în 
imaginația mea, citind prin presa online, parcă 
zăream prin aulele sinodale o mulțime de 
profesioniști ai unei orchestre, fiecare acordându-și 
instrumentul. Îmi amintesc că papa Francisc, anul 
trecut la seara de veghe cu care s-a deschis Sinodul 
extraordinar propunea: ascultare reciprocă, 
confruntare fraternă și privirea lui Cristos. Treptat, 
am constatat că așa cum se întâmplă în Biserica 
noastră catolică, în universalitatea care-i 
este caracteristică, pozițiile diferite au revelat o 
adevărată bogăție iar toate cofruntările experților au 
dat naștere la o simfonie extraordinară de idei și 
concluzii. 
   Raportul final ne arată că nu s-a schimbat nimic în 
doctrina despre căsătorie și familie, conține cuvinte 
minunate despre sexualitate, despre castitate și 
metodele naturale, despre deschiderea către viață și 
iubirea dintre soți etc. Familia este pe deplin înțeleasă 
în toate problemele ei și se dorește o implicare mai 
mare în a o susține. Referitor la tema caldă a 
acordării Sacramentelor persoanelor divorțate și 
recăsătorite civil, Sinodul a formulat calea 
discernământului. Personal cred că viața în Cristos ne 
îndeamnă la o apartenență totală: ”Eu sunt vița,  

voi sunteți mlădițele... fără mine nu puteți face 
nimic”.(In 15,5) Desigur că nu putem să rămânem 
nici prizonieri ai schemelor trecute, riscăm să nu mai 
putem comunica vitalitatea și frumusețea 
evangheliei. 
   Cristos este cel care vindecă inima umană și face 
posibilă iubirea pentru totdeauna. Este mare nevoie 
de mărturii ale familiilor frumoase, dar și de mărturii 
din care să reiasă aspectul că este posibil ca după o 
cădere, să te ridici. 
   Sfântul Părinte a ales pentru noi creștinii cuvântul 
de ordine - milostivirea - și invită Biserica ”să 
iubescă necondiţionat toate familiile şi îndeosebi pe 
cele care trec printr-un moment de dificultate: nicio 
familie nu trebuie să se simtă singură sau exclusă de 
la iubirea sau de la îmbrăţişarea Bisericii; adevăratul 
scandal este frica de a iubi şi de a manifesta concret 
această iubire”. 
   Trăim într-un context cultural profund schimbat în 
care experimentăm zilnic că nu este ușor a educa la 
viața bună a evangheliei. Și totuși aici este 
provocarea, familiile creștine care, precum ”zorii 
noi” ai creștinismului, sunt chemate să umanizeze 
ambientele, uneori chiar și prin alegeri împotriva 
curentului, dar mai ales construind poduri care unesc 
și nu ziduri care să separe. 
   Familia nu rezultă a fi un ideal abstract, ci, cu toate 
dificultățile cu care se confruntă, rămâne cel mai 
înălțător  proiect de viață care face existența demnă 
de a fi trăită.  

Sinodul văzut de o femeie creștină 
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Iuliana Petruţ 

S 
ocietatea contemporană a creat un ideal de 
familie perfectă: familia care are doi copii, 
eventual băiat și fată, un câine, o casă mare și 

spațioasă și o mașină frumoasă. Se pare că spre acest 
ideal tinde fiecare tânără familie! Oare părinții noștri 
căutau un ideal de familie sau căutau să se 
împlinească respectând valorile tradiționale, având 
un comportament bazat pe respect, responsabilitate 
și moralitate?! Oare bunicii noștri s-au întrebat 
înainte de căsătorie câți copii să aibă și s-au gândit 
de la început la numărul de copii pe care l-au avut? 5 
sau 10 sau 15 copii? Există un număr ideal de copii: 
2, 3 sau 13? 
   Dar în același timp, putem noi, cei din afara 
familiei, să știm care este cel mai potrivit număr de 
copii pentru acea familie? Este decizia soților 
influențată de ceea ce spune gura lumii sau modelele 
promovate de societate? 
   Realitatea de azi ne arată situaţii tot mai diferite: 
cuplurile se căsătoresc după câţiva ani de 
concubinaj, copiii apar fie înainte de căsătorie, fie la 
mulţi ani după ce cei doi se căsătoresc. Sunt multe 
familii cu un singur copil sau doi. Iar dacă vreo 
familie are mai mult de doi copii este luată peste 
picior, este considerată anacronică și neștiutoare într
-ale mijloacelor contraceptive. Ajung să iasă în 
public cu capul în jos ca și cum ar fi ceva rușinos ca 
soții să aibă mai mulți copii. Rudele și comunitatea 
creștină din care fac parte, în loc să-i sprijine, să-i 
încurajeze și să-i ajute după puteri, îi iau în râs.  Nu 
ar fi mai bine să se nască în comunitățile noastre o 
rețea de întrajutorare a familiilor cu mulți copii?! 

   În acelaşi timp, există familii care primesc cu 
seninătate, nu fără preocupare, dar încrezători în 
planul lui Dumnezeu, un al patrulea copil sau al 
cincilea copil, poate chiar și mai mulți, și care rămân 
mărturii vii a celor care au păstrat tradiţia creştină şi 
au pus valorile umane şi învăţăturile creştine mai 
presus de tendinţele societăţii. Spun ei: “Unde 
mănâncă un al patrulea copil, încape și un al cincilea, 
dacă ni-l trimite Dumnezeu!”.  

   Însă putem să spunem că există iubire și 
responsabilitate în acele familii unde copiii sunt 
concepuți în urma pierderii rațiunii datorită alcoolului 
sau violenței? Evident, copii nu sunt vinovați cu 
nimic! Și nici Dumnezeu nu este vinovat că vin copii 
la viață în urma acestor situații, pentru că El respectă 
libertatea omului și nu neagă natura umană pe care a 
creat-o! 

   Numărul perfect de copii pentru fiecare familie îl 
știe doar Dumnezeu! Fie că familia nu are copii, fie că 
are doar unul sau doi, sau mai mulți, atâta vreme cât 
copiii sunt aduși la viață din iubire și cu 
responsabilitate, respectând porunca divină, este o 
familia perfectă în această privință! De aceea părinții 
sunt chemați să aducă la viață copii, căci ei sunt cel 
mai de preț dar al familiei, bucuria și mândria celor 
care le-au dat viață. 

Câți copii să aibă o familie, ca să fie fericită? 
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Dr. Delia Pogor 

A 
dolescența este vârsta marilor schimbări și a 
marilor transformări. În această perioadă sub 
acțiunea și influența hormonală, corpul uman 

suferă modificări importante care duc la schimbarea 
înfățișării întregului organism, la apariția 
caracterelor sexuale secundare, atât la fete cât și la 
băieți, la creșterea și dezvoltarea corpului, 
maturizarea aparatului reproducător, cu apariția 
primei menstruații la fete numită menarhă, precum și 
apariția primelor ejaculări nocturne la băieți.  
   Acestea nu sunt nici pe departe singurele 
transformări ale corpului, dar ele sunt însoțite de o 
serie de transformări psiho-afective, sub influența 
hormonală apare atracția sexuală și conștientizarea 
acestui aspect de către adolescent. Apar, de 
asemenea, o serie de întrebări despre viață cu privire 
la sexualitate și dorința de cunoaștere. Apar primii 
fiori ai iubirii, îndrăgostirile repetate, prieteniile 
ratate... Este vârsta la care universul interior al 
copilului se schimbă, acesta se desprinde de copilărie 
și face trecerea către maturitate; acum apar anumite 
curiozități, dorința de a-și cunoaște propriul corp și 
de a primi explicații firești la tot acest cortegiu de 
întrebări care apar ca o avalanșă în sufletul 
adolescentului. Această perioadă în care se caută și 
se stabilesc relații de prietenie, este grevată și de o 
serie de pericole care, în absența unui minim de 
noțiuni cu privire la sexualitate, la funcțiile 
aparatului reproducător, în absența unei educații 
morale pentru o adolescență curată, în absența unui 
dialog sincer și deschis între adolescent și familie 
sau educatori, se poate ajunge cu ușurință la situații 
dramatice care să-și pună ampreta pentru toată viața 
asupra tânărului.  
   Putem vorbi de pericolul bolilor cu transmitere 
sexuală, de apariția unei sarcini neplănuite, 
recurgerea la avort cu consecințe dramatice pentru 
psihicul, sufletul și corpul femeii, cât și asupra 
fertilității sale în viitor.  
   Conform raportului european de sănătate 
perinatală, prezentat public cu ocazia Zilei Mondiale 
a Populației, țara noastră deține locul întâi la nivel  

european cu privire la apariția sarcinilor la femei sub 
vârsta de 20 de ani, din totalul mamelor din România, 
iar 10,6% se află încă la vârsta adolescenţei. Uniunea 
Europeană transmite că statele membre ar trebui să 
facă eforturi în educarea și prevenirea natalităţii 
timpurii. La nivelul continentului, 16 milioane de fete 
sub vârsta de 18 ani nasc anual, iar 3,2 milioane fac 
întreruperi de sarcină cu efecte negative atât pe 
termen scurt, cât și pe termen lung.  
   Sarcina în adolescenţă reprezintă o sarcină cu 
riscuri. În primul rând este în curs de maturizare 
funcţia reproductivă a organismului mamei, apoi 
psiho-afectiv, viitoarea mamă nu este pregătită să 
facă față unei astfel de provocări iar rușinea, teama și 
lipsa de susținere din partea partenerului sau a 
familiei pot duce la alegerea întreruperii de sarcină, 
alegere care poate avea implicații devastatoare pentru 
toată viața. Există și riscul de abandon al copilului în 
grija autorităților, din cauza statutului de mamă 
tânară necasătorită. Un rol extraordinar îl joacă 
familia care în astfel de situații, depășind impactul de 
moment e chemată să își asume alături de propriul 
copil, rolul de bunici timpurii și contribuie la 
susținerea materială și economică precum și afectivă 
a tinerei mame. 
   Această alegere curajoasă și dificilă este una care 
respectă și susține viața, susține propriul copil aflat 
într-o dificultate și urmărește binele pe termen lung a 
mamei și copilului. 
   Prevenția joacă un rol deosebit de important și ea 
se poate realiza prin educația sexuală corectă a 
adolescentului, prin educația morală pentru o tinerețe 
care pune în valoare prietenia și respectul pentru 
corpul propriu și corpul celuilalt, prin dialog deschis 
în cercurile şcolare și de prieteni, un cadru familial de 
încredere și confidență în care tânărul să se simtă 
înțeles, iubit și sprijinit. 
   Familia are misiunea de a educa tinerii pentru 
temperanță, autocontrol și abstinență, pentru a 
preîntâmpina riscurile la care se expun atunci când 
aleg un stil de viață permisiv și imoral.  

ADOLESCENTA - MĂMICĂ 
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Prof. Maria Gherghel  

A 
 fi voluntar astăzi, pentru unii, pare o idee 
anacronică. Unii nu concep să facă o muncă 
oarecare fără să primească ceva în schimb. 

Însă totul e să pătrunzi într-o structură unde se face 
voluntariat și să-ți dai seama că e nevoie de tine, că 
ai competențe și disponibilitate pentru a te alătura 
unei echipe care lucrează pentru împlinirea unui țel 
nobil, dar mai ales să-ți deschizi inima și sufletul 
pentru a dărui ceva din tine altora. 

   Asociația Familia și Viața, de mai bine de doi ani, 
își desfășoară activitatea în regim de voluntariat. Un 
voluntariat în slujirea familiei care, mai mult ca 
oricând, are nevoie de sprijin, de formare, de 
educație, pentru a redescoperi valorile fundamentale 
ce trebuie să stea la întemeierea sa. “Există două 
modalităţi de a împrăştia lumină: să fii lumânarea 
sau oglinda care o reflectă”, spunea Edith Wharton.  

   Pentru împlinirea acestui ideal, în anul școlar 2014
-2015 am continuat să derulăm proiectele educative 
specifice asociației, având ca beneficiari grupuri de 
logodnici, studenți, adolescenți și tineri, elevi din 
liceele Romanului și comunele limitrofe. 

   1.Logodna - noviciatul iubirii. În această 
perioadă am lucrat în colaborare cu părintele Felician 
Tiba, director al Oficiului pentru Pastorala Familiei, 
care a organizat cursuri de pregătire pentru căsătorie 
în: Iași, Bacău, Traian (Roman). De asemenea am 
fost invitați în parohiile Hălăucești, Adjudeni, 
Gherăești, Bacău și am găzduit multe perechi de 
logodnici la centrul asociației din Roman. Tema 
prezentată de formatoarele asociației a fost:  

15 

Metodele naturale - o alegere, un stil de viață,  
Metoda Ovulației Billings. Au luat parte la acest 
cursuri peste 150 de perechi de logodnici care, pășind 
pe drumul căsătoriei, au înțeles cât e de important să 
cunoască metoda naturală de reglementare a 
nașterilor pentru trăirea cu demnitate a vieții 
conjugale.  

   2. Noi învățătoare MOB. Am continuat la Iași, la 
Oratoriul Don Bosco, activitatea de formare a unui 
grup de studente cu scopul formării de noi învățătoare 
de Metoda Ovulației Billings. Cursurile s-au 
desfășurat în etape succesive, din două perspective: 
învățarea MOB pentru cunoaștere de sine și 
aprofundarea cunoștințelor pentru a putea oferi 
consiliere cuplurilor de soți care doresc să învețe 
MOB. Tinerele studente care urmează cursul au 
înțeles ce important este să participe la răspândirea 
acestei învățături. E o misiune nobilă la care sunt 
chemate să ia parte. Dorim ca în 2016 să certificăm 
competențele acestor persoane și să avem un nou 
grup de cel puțin 7-8 învățătoare MOB.  

   3. Tinerii față în față cu viața. Proiectul include 
activități specifice formării adolescenților și tinerilor 
pentru a prețui și respecta viața, sub toate aspectele 
sale, din perspectiva respectului față de demnitatea 
persoanei. La acest proiect au participat peste 120 de 
elevi de la liceele Danubiana Roman, La Salle 
Pildești, tineri din parohia Sfânta Tereza a Pruncului 
Isus Roman, Centrul Social Familia mea Roman. 
Aceștia au înțeles ce înseamnă a fi persoană, cum 
trebuie văzută sexualitatea, la ce riscuri se expun 
atunci când cad în capcanele imoralității. 

   În ambientul asociației a face voluntariat presupune 
să dăruiești o părticică din tine, din sufletul tău și din 
inima ta pentru oameni, înseamnă interacțiune, 
cunoștințe, emoție și, nu în ultimul rând, oameni: 
copii, adolescenți, tineri, care, pentru a păși drept în 
viață au nevoie de îndrumare, de repere, de modele pe 
care uneori în familie nu le găsesc.  

   Le mulțumim voluntarilor asociației care, fie 
participă la organizarea si desfășurarea acestor 
activități, fie scriu pentru revistă sau sit, fie oferă un 
suport material, toți sunt animați de același ideal: 
pentru a avea familii sănătoase mâine, e nevoie de 
educație azi.  

A fi voluntar în slujirea familiei azi 
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Oana Romila – coordonator al departamentului de voluntariat 


