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CUVÂNT ÎNAINTE 

În exortația apostolică Amoris laetitia (Bucuria 
iubirii), Papa Francisc își exprimă speranța că 
familiile și cei care sunt implicați în susținerea 
familiilor vor studia acest document cu atenție și 
răbdare. Acest program – Amoris: Hai să vorbim 
despre Familie! Hai să fim Familie! - este o 
inițiativă care are rolul de a promova acest studiu 
și de a oferi resurse pe baza cărora acest studiu 
să se poată desfășura în cadrul pregătirii pentru 
Întâlnirea Mondială a Familiilor de la Dublin din 
august 2018. Acest program conține mai multe 
elemente: 

• Bucuria iubirii: Șase sesiuni de conversație în 
parohii este un program, destinat parohiilor, 
care explorează mesaje cheie din Amoris laetitia  
într-un mod accesibil și practic. 

• Inițiativele practice oferă o gamă de activități 
care au legătură cu momentele importante ale 
vieții de familie și au rolul de a comunica mesaje 
cheie din Amoris laetitia. 

• Diverse resurse on-line vor apărea de-a lungul 
anului înaintea Întâlnirii, incluzând animații 

pentru copii, dar și pentru adulți, discuții și 
interviuri pe marginea documentului Amoris 
laetitia. 

• Există și un Ghid al Animatorului care poate fi 
folosit pentru a instrui voluntari care să ofere 
acest program. 

Toate aceste resurse pot fi accesate on-line pe site-ul 
www.amoris.ie sau www.worldmeeting2018.ie, 
iar în limba română, pe www.bisericacatolica.ro.

Deși este centrat pe Amoris laetitia, programul 
Amoris se bazează și pe Laudato si’ (despre 
îngrijirea casei comune) și Evangelii gaudium, 
două documente-cheie ale Papei Francisc: . 

Întâlnirea Mondială a Familiilor și cateheza 
pregătitoare oferă diecezelor și parohiilor 
oportunitatea de a progresa pe termen lung 
în munca de formare și transmitere a valorilor 
credinței într-un mod care trece de pragul 
evenimentului în sine. 
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Rugăciunea oficială pentru  
Întâlnirea Mondială a Familiilor 2018 

Dumnezeule, Tată al nostru, 
Suntem frați și surori în Isus, Fiul tău, 
Suntem o familie, în duhul iubirii Tale. 

Binecuvântează-ne cu bucuria iubirii. 

Fă-ne răbdători și buni, 
Blânzi și generoși, 
Atenți față de cei aflați în nevoie. 
Ajută-ne să trăim iertarea și pacea Ta. 

Protejează toate familiile prin grija ta plină de iubire,
Mai ales pe acelea pentru care ne rugăm acum: 

(ne amintim aici numele celor pentru care ne rugăm). 

Fă să crească credința noastră, 
Întărește-ne speranța, 
Ocrotește-ne prin iubirea ta,
Ajută-ne să fim mereu recunoscători pentru darul vieții pe care 
îl împărtășim. 

Așa ne rugăm, prin Cristos Domnul nostru, Amin. 

Sfântă Maria, mamă și călăuză, roagă-te pentru noi.
Sfinte Iosif, tată și protector, roagă-te pentru noi.
Sfinților Ioachim și Ana, rugați-vă pentru noi.
Sfinților Louis și Zelie Martin, rugați-vă pentru noi. 
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• Primele două sesiuni ale programului se referă la realitatea vieții de familie în lumea de astăzi. Vom 

considera modul în care Papa Francisc recunoaște dorința răspândită pentru o iubire de durată 

și provocarea pe care el ne-o adresează nouă, celor care formăm Biserica, de a împărtăși mai 

eficient Vestea cea Bună a Evangheliei Familiei, o Evanghelie care susține această dorință. Ne vom 

îndrepta privirea și spre provocările la care este supusă stabilitatea familei din cauza mentalității 

consumiste, dar și spre rolul fundamental pe care iubirea lui Dumnezeu îl are în cadrul învățăturii 

creștine despre permanența iubirii în căsătorie și deschiderea ei față de darul vieții.  

• Sesiunile a treia și a patra sunt despre modul în care este trăită iubirea în familie și modul în care 

copiii sunt primiți, îngrijiți și educați. 

• În a cincea sesiune, programul prezintă modul în care Papa Francisc înțelege fragilitatea 

umană în raport cu viața de familie, importanța de a veni în întâmpinarea tuturor indiferent de 

circumstanțele în care se află și locul primordial pe care îl ocupă milostivirea lui Dumnezeu în 

felul în care abordăm această fragilitate.  Aceasta reprezintă o provocare pentru familii și pentru 

cei care se ocupă de pastorație de a veni în ajutorul celor marginalizați, care se află - așa după cum 

spune Papa – la periferie. Această sesiune face referință și la rolul discernământului în modurile 

concrete prin care arătăm milă. 

• În ultima sesiune, programul prezintă o spiritualitate a speranței în ceea 

ce privește iubirea și căsătoria. Această  sesiune oferă participanților 

posibilitatea de a asculta mărturia unor cupluri mai în vârstă și sfatul 

pe care îl dau acestea cuplurilor mai tinere. Această sesiune conține și 

sfaturile practice ale Papei Francisc adresate familiilor pentru ca acestea 

să poată deveni comunități în care bucuria să fie trăită în ciuda fragilității 

umane.

HAI SĂ VORBIM  
DESPRE FAMILIE! 

Bucuria iubirii: Șase sesiuni de conversație în parohii 
Acest program alcătuit din șase sesiuni ajută la 

pregătirea pentru Întâlnirea Mondială a Familiilor 

care va avea loc la Dublin în august 2018. Participanții 

sunt invitați să reflecteze asupra documentului 

Papei Francisc, Amoris laetitia, pregătit și redactat 

în urma celor două sinoade despre familie și după o 

consultare la nivel internațional care a precedat cele 

două sinoade. 

Acest program corespunde totodată viziunii 

regăsite în Împărtășiți Vestea cea Bună: Directoriul 

Național pentru Cateheză în Irlanda, care îndeamnă 

parohiile să dezvolte inițiative care să-i încurajeze 

pe credincioșii de toate vârstele să reflecteze asupra 

credinței lor și a implicațiilor pe care aceasta le are 

asupra vieții de zi cu zi. Prin intermediul fiecărei 

sesiuni, va exista posibilitatea de a analiza modul în 

care acest program are același scop cu Directoriul 

Național pentru Cateheză. În cadrul fiecărei sesiuni, 

participanții vor fi invitați să ia parte la un proces care 

se vrea a fi interactiv. Ei vor fi ajutați să analizeze și să 

vorbească despre propria experiență a vieții de familie, 

dar și să ofere un răspuns vizavi de reflecțiile Papei 

Francisc din Amoris laetitia. Programul pornește de la 

experiența de iubire a oamenilor și de la speranțele și 

temerile lor față de căsătorie și familie. 
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PRIMA SESIUNE
VIAŢA DE FAMILIE ASTĂZI

Niciodată nu ne este uşor în faţa schimbărilor. Întreaga societate întâmpină dificultăţi atunci când trebuie 
să integreze schimbările… chiar dacă lumea noastră post-modernă pare a se defini prin schimbare. 

Într-o astfel de societate, siguranţa se pierde uşor şi singurătatea merge mână în mână cu un stil de viaţă 
frenetic… Trebuie să învăţăm să dialogăm cu permanenta schimbare a realităţilor umane, cu scopul de a 

întrupa în noile forme de viaţă acel stil care derivă din urmarea lui Isus Cristos. 
(Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 15)

1. Cuvânt de bun venit, introducere şi privire de ansamblu (10 min)
Animatorii se prezintă întregului grup, după care urmează ca participanţii să se prezinte și ei, fiecare 
în grupul propriu de discuție

Introducere: Cele şase sesiuni ale acestui 
program sunt o incursiune în documentul Papei 
Francisc despre viața de familie intitulat Amoris 
Laetitia („Bucuria iubirii”). Acest scurt program 
are drept scop să ne ofere oportunitatea de a 
discuta învăţătura Papei Francisc care ţine cont 
de experiența de viaţă a fiecăruia ca parte a unei 
familii şi de a reflecta asupra vieţii de familie 
de astăzi. Fiecare sesiune are o structură şi un 
format simplu. La fiecare întâlnire vom aborda 
o temă din documentul papal. Vom începe prin 
a privi la experienţa noastră în raport cu tema 
propusă, iar ulterior, în lumina experienţei 
proprii, vom descoperi și analiza ceea ce ne 
spune Papa Francisc.

Prima temă este „Viaţa de familie astăzi”. 
Începem prin vizionarea unui videoclip care 
prezintă mai multe mărturii despre viaţa de 
familie din zilele noastre. Urmează să vorbim 

despre ele în grupuri restrânse. Apoi vom 
asculta ceea ce ne spune Papa Francisc în 
legătură cu acele elemente ale culturii moderne 
care susţin familia, dar şi cu cele ce o pun în 
dificultate şi pe care le vom analiza în grupuri.

Sperăm să putem oferi fiecăruia ocazia de a-şi 
împărtăşi experienţa vieții de familie şi de a da 
un răspuns vizavi de învățăturile Papei. Astfel, 
dăm curs rugăminții pe care ne-a adresat-o 
Sfântul Părinte în vederea pregătirii pentru 
Întâlnirea Mondială a Familiilor. 

Papa Francisc pune accent pe imensa 
importanță pe care o are acordarea respectului 
cuvenit fiecăruia, mai ales când există puncte 
de vedere diferite. Haideți să vorbim pentru 
câteva minute despre cum putem să ne arătăm 
respectul reciproc în cadrul acestui grup. 
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video 
clip 1

Oferiți câteva directive care îi vor ajuta pe toți participanții să comunice în aşa fel încât să fie ascultată 
şi respectată părerea fiecăruia, cum ar fi: 

• Fiecare să se simtă bine primit 

• Fiecare să aibă şansa de a vorbi – fără a fi 
întrerupt 

• Fiecare are dreptul la păreri personale – cu care 
poate nu suntem de acord, dar acest fapt nu 
trebuie să fie un motiv pentru a ne ataca sau jigni 
între noi 

• Asiguraţi-vă că toate celularele sunt închise ori 
pe modul silenţios  

La sfârşitul fiecărei sesiuni, vom alcătui o listă de 
propuneri pe care le putem trimite organizatorilor 
Întâlnirii Mondiale a Familiilor pentru a-i ajuta în 
procesul de planificare a evenimentului.

2. Videoclipul 1: Vox Pop (5 min)
Să ascultăm acum mai multe mărturii despre experiența vieții de familie de astăzi.

3. Discuţie  (15 min)
•  Ce aţi auzit? 

•  Ce v-a surprins? 

•  Dacă ar fi trebuit să oferiți o asemenea mărturie, ce ați fi spus? 

4. Videoclipul 2: Idei principale din Amoris laetitia pe tema Provocărilor cu care se 
confruntă astăzi oamenii (20 min)
Unul dintre motivele pentru care Papa Francisc a scris, după o consultare la nivel mondial, Amoris 
laetitia vine din convingerea sa că în rândul tuturor membrilor Bisericii - tineri, bătrâni, marginalizaţi 
ori membri activi - există o mare înţelepciune. Aceeaşi înţelepciune aparține și grupului adunat 
acum, aici, de faţă. Papa Francisc a scris documentul pentru oricine este parte dintr-o familie, oricare 
i-ar fi rolul, fie că e părinte, soră, frate, soţ, bunic etc., așa cum suntem și noi în acest grup adunat aici.   

‘Sper ca fiecare, prin 
lectură, să se simtă chemat să 
aibă grijă cu iubire de viața 
familiilor, pentru că ele nu sunt 
o problemă, sunt îndeosebi o 
oportunitate’(Amoris laetitia, 7)

The Joy 
of Love

video 
clip 2
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‘Demnitatea identică dintre 
bărbat și femeie ne face să ne 
bucurăm de faptul că se depășesc 
vechi forme de discriminare și că în 
sânul familiei se dezvoltă un stil de 
reciprocitate’(Amoris laetitia, 54)

Familiile sunt viitorul lumii şi al Bisericii. Existenţa 
familiilor este crucială pentru dezvoltarea 
sănătoasă a oamenilor și pentru fericirea lor. Papa 
Francisc vrea ca Vestea cea bună să ajungă la familii 
şi ca acestea să fie susţinute în trăirea concretă a 
vieţii de zi cu zi. Iată de ce Papa a afirmat că familia 
nu a căzut din cer desăvârşită, perfect formată. 
Oricum ar fi constituită, familia este primul loc în 
care fiinţa umană trăieşte experiența iubirii, unde 
învaţă să iubească şi să fie iubită. Experienţa iubirii 
îndreptăţeşte fiinţa umană să-şi formeze o imagine 
de sine pozitivă şi să-şi formeze legături sănătoase. 

‘Familia este un bun de care 
societatea nu poate să facă abstracție, 
dar are nevoie să fie ocrotită ’(Amoris laetitia, 44)

Dorinţa tuturor, inclusiv a tinerilor, de a avea o 
legătură de dragoste permanentă şi exclusivă este 
un semn de speranţă pentru familii. Fiecare vrea să 
fie iubit şi are nevoie să ştie că dragostea pe care o 
trăiește este de durată.

‘Dorința de familie rămâne vie, în 
special printre tineri, și motivează 
Biserica’(Amoris laetitia, 1)

Papa Francisc scoate în evidenţă mai multe aspecte 
pozitive ale culturii de azi: dorinţa oamenilor de a 
lua hotărâri mature pe baza a ceea ce consideră a 
fi drept şi nu de a alege pur şi simplu din motive 
de conveniență. Drept consecinţă, oamenii au mai 
mult control asupra destinului propriu şi se simt 
mult mai împliniţi pe drumul vieţii

Recunoaşterea egalei demnităţi a bărbatului şi a 
femeii facilitează o mai bună împărţire a rolurilor 
și responsabilităților în familie. De asemenea, e 
de mare ajutor în a avea mai mult control asupra 
propriului viitor şi de a da fiecăruia posibilitatea de 
a-şi atinge țelurile, contribuind în același timp și la 
binele general al familiei.

The Joy 
of Love
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Pe de altă parte, sunt o serie de valori ale culturii 
contemporane care acţionează împotriva vieţii 
de familie şi sunt o provocare la adresa legăturii 
permanente de dragoste dintre un bărbat şi 
o femeie. Când individualismul şi împlinirea 
proprie duc la diminuarea grijii faţă de alţii şi 
faţă de binele comun, relaţiile din familie pot 

fi slăbite şi fiecare membru al familiei se poate 
crede a fi o insulă de sine stătătoare. Oamenii 
pot fi atraşi mai mult de împlinirea proprie decât 
de explorarea modurilor în care și-ar putea pune 
darurile şi talentele în slujba celor din familie şi 
din societate. 

‘Libertatea de a alege permite să se proiecteze 
propria viață și să se cultive ceea ce există mai bun în 
sine, dar, dacă nu are obiective nobile și disciplină 
personală, degenerează într-o incapacitate de a se 
dărui cu generozitate ’(Amoris laetitia, 33)

Papa Francisc recunoaşte stresul la care este 
supusă viaţa de familie din cauza unor factori 
precum şomajul, ritmul lumii moderne, lipsa 
unei locuințe adecvate, sărăcia. Acestea dau 
naştere lipsei de răbdare în sânul familiilor 
și incapacității de a fi atenţi la nevoile altora, 
ceea ce duce la tulburarea armoniei și chiar la 
rupturi în sânul familiilor. Papa afirmă că familiile 
trebuie susţinute printr-o bună politică de către 
autorităţile politice, sociale şi financiare. 

‘O familie și o casă sunt două 
lucruri care se cheamă reciproc. 
Acest exemplu arată că trebuie să 
insistăm asupra drepturilor familiei 
și nu numai asupra drepturilor 
individuale’(Amoris laetitia, 44)

The Joy 
of Love
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Folosirea tot mai intensă a mijloacelor 
tehnologice de comunicare poate induce ideea 
că prin viaţa umană şi în relaţiile dintre oameni 
se poate naviga la fel ca pe site-urile media şi 
ca în relaţiile on-line. Mentalitatea promovată 
de media ar putea duce la convingerea că şi 
relaţiile reale, din afara spațiului virtual, se pot 
crea, desface, pot fi blocate sau refăcute instant 
și după bunul plac, fără a lua în seamă natura 

complexă a persoanei şi a relaţiilor umane. Papa 
Francisc recunoaște aspectele avantajele pe care 
le oferă social media, pe care o utilizează des și el, 
dar cugetă şi la faptul că tinerii sunt bombardați 
prin mijloacele media de mesaje care nu sunt 
benefice pentru creşterea şi maturizarea lor. 
În mod special, tinerii au nevoie de a fi educaţi 
să discearnă ceea ce le oferă mijloacele de 
comunicare și rețelele sociale.

‘[Persoanele] cred  că iubirea, ca în rețelele sociale, se poate 
conecta sau deconecta după plăcerea consumatorului și chiar bloca 
rapid’(Amoris laetitia, 39)

Primul loc în care copiii învaţă ce este credinţa 
este acasă. Credința se transmite în căminul 
familiei nu doar prin ceea ce spun părinţii despre 
credinţă, ci şi prin modul în care ei o trăiesc şi 
cum se îndreaptă către ceilalţi, mai ales către 
persoanele nevoiașe. Papa Francisc subliniază şi 
rolul foarte important al bunicilor în transmiterea 
credinţei. 

Viziunea Bisericii despre căsătorie şi familie 
este deosebit de relevantă astăzi. Atât timp cât 
oamenii vor tinde către legături permanente, 

puse sub semnul făgăduinţei şi al iubirii, viziunea 
Bisericii despre căsătorie va continua să aibă o 
relevanță aparte. Papa Francisc încurajează 
Biserica să găsească noi căi de proclamare a 
mesajului său lumii de azi. Oamenii nu prea mai 
acceptă astăzi ceea ce le este propus de pe poziţii 
de autoritate, „pentru că așa zice Biserica!”. 
Papa Francisc spune că în loc să criticăm sau să 
căutăm să impunem, trebuie să găsim căi de a 
prezenta într-un mod atractiv şi plăcut raţiunile 
şi motivaţiile care stau la baza alegerii căsătoriei 
şi familiei. 

The Joy 
of Love
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‘Creștini fiind, nu putem renunța să propunem căsătoria numai cu 
scopul să nu contrazicem sensibilitatea actuală, pentru a fi la modă, sau din 
sentimente de inferioritate în fața degradării morale și umane ’(Amoris laetitia, 35)

7. Videoclipul 3: Reflecţie finală  (5 min)

8. Ceai/cafea  

The Joy 
of Love

6. Consemnarea răspunsurilor participanţilor
La fiecare întâlnire se recomandă ca 
participanţii să lase în scris câteva 
gânduri pe o fișă de comentarii, din 
două motive. Mai întâi, pentru a avea 
o listă a ideilor principale rezultate în 
urma discuţiilor și care pot fi reluate la 
următoarea sesiune. În al doilea rând, 
pentru a aduna comentarii sincere 

vizavi de conținutul prezentat în cadrul 
acestei sesiuni. Ele pot fi înmânate celor 
care pregătesc Întâlnirea Mondială a 
Familiilor, aşa încât să poată fi expuse în 
cadrul Întâlnirii. Animatorii sunt invitaţi 
să se întâlnească pentru câteva minute 
la finalul sesiunii pentru a sintetiza 
răspunsurile din fișele de comentarii.

5. Discuţie  (20 min)
• Ai auzit din spusele altora despre viața de familie ceva asemănător cu ceea 

ce spune Papa Francisc? 

• Dacă ai putea discuta direct cu Papa Francisc, ce i-ai spune despre viaţa de 
familie?

• Cu ce gânduri pleci după această primă sesiune privitor la viaţa familiei de 
azi?  

video 
clip 3
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FIȘĂ DE COMENTARII  
(pentru fotocopiere)

1. Care sunt ideile principale care au reieșit din discuţia de azi și care ar trebui reluate la 
următoarea sesiune? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Sunt aspecte care merită să fie aduse în discuţie în cadrul Întâlnirii Mondiale a 
Familiilor?  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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REZUMAT

Papa Francisc ne-a avut pe toți în vedere atunci când a scris Amoris 
laetitia (Bucuria iubirii). Acest document este adresat fiecărei 
persoane care face parte dintr-o familie, fie că e fiu, fiică, soție, soț, 
bunic. Fiecare are propria experiență ca membru al unei familii și 
Amoris laetitia (Bucuria iubirii) se adresează fiecărei persoane și 
modului în care aceasta trăiește experiența vieții de familie.

Familia este esențială pentru viitorul lumii și al Bisericii. Fiecare 
persoană învață mai întâi în familie ce este iubirea, simțindu-se 
iubită și învățând să iubească la rândul ei. Această experiență este 
esențială pentru ca oamenii să se dezvolte sănătos și să se poată 
maturiza.

Fiecare persoană își dorește o relație bazată pe idealul unei iubiri 
permanente și exclusive. Aceasta reprezintă un semn de speranță 
pentru familii.

Oamenilor de azi le place să simtă că dețin controlul asupra 
propriei vieți și să ia decizii în funcție de ceea ce cred ei că este 
bine și nu în funcție de reguli sau de constrângeri venite din afară. 
Acest fapt îi poate ajuta să devină mai maturi și să arate un simț 
mai mare al responsabilității vizavi de alegerea propriului drum 
în viață.

Există o mai mare recunoaștere a egalității dintre bărbat și femeie. 
Când aceasta este transpusă în viața de familie, ea duce la o mai 
bună împărțire a rolurilor și responsabilităților în cadrul familiei și 
îi ajută pe toți membrii acesteia să simtă că dețin un control mai 
bun asupra propriilor vieți (i.e. că sunt mai organizați). 
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Cu toate astea, atunci când dorința unei persoane de a se 
realiza ajunge să stingă dorința de a iubi și ajuta pe alții, 
cultivarea unei relații de iubire reciprocă și de întrajutorare 
devine mai dificilă.

În multe familii, relațiile sunt supuse stresului din cauza 
șomajului, a ritmului vieții moderne, a sărăciei, a lipsei unei 
locuințe adecvate ș.a.m.d. Papa Francisc îndeamnă autoritățile 
politice și financiare să ia măsuri care susțin bunăstarea 
familiilor. Este în interesul întregii societăți să o facă.

Cunoscând diferitele beneficii oferite de rețelele sociale de 
comunicare, Papa Francisc recunoaște totodată că atunci 
când depindem în mod exagerat de ele putem ajunge să 
credem că relațiile interumane pot fi la fel de ușor de întreținut 
sau pot fi blocate după bunul plac, precum relațiile formate 
prin intermediul rețelelor sociale. Asta înseamnă să ignorăm 
natura complexă a relațiilor umane.

Acasă este locul unde copiii învață pentru prima dată despre 
Dumnezeu. Părinții transmit copiilor credința  nu numai prin 
ceea ce spun, dar mai ales prin ceea ce fac și prin modul în 
care îi tratează pe alții atât în cadrul căminului familiei, cât 
și în afara lui. Bunicii au și ei un rol deosebit de important în 
transmiterea credinței.

Atât timp cât oamenii își doresc o relație de iubire pecetluită 
printr-un angajament pe viață, viziunea Bisericii despre 
căsătorie va continua să fie relevantă. 



SESIUNEA A DOUA 

FAMILIA, ÎN VIZIUNEA CREȘTINĂ

2. Videoclipul 4: Vox Pop  (5 min)
Oamenii vorbesc despre visul lor pentru propria familie. 

3. Discuție  (20 min)
Oamenii adresează cele două întrebări de mai jos:

•  Ce ai ascultat în Vox Pop?

•  Care este visul tău pentru propria familie? 

1. Cuvânt de bun venit, introducere și privire de ansamblu  (5 min)
Bine ați revenit. Săptămâna trecută am 
examinat realitatea vieții de familie așa cum o 
experimentăm în viața noastră, dar raportându-
ne și la ceea ce se petrece în jurul nostru. Apoi am 
ascultat ce spune Papa Francisc despre familia de 
astăzi în Amoris laetitia. Iată câteva dintre ideile 
principale care au reieșit din discuția noastră de 
la finalul primei întâlniri. (Animatorul face aici 
o recapitualare a dezbaterii din cadrul sesiunii 
anterioare). 

Astăzi ne îndreptăm atenția asupra viziunii 
creștine despre familie. Începem din nou prin a 

asculta mărturia mai multor persoane, după care 
sunteți invitați să aduceți în discuție experiența 
voastră. Oamenii au fost rugați să reflecteze 
asupra imaginii familiei expuse în media, în 
filme etc. și apoi să facă referire la propria 
părere despre familia ideală. După ce vizionați 
videoclipul, sunteți invitați să vă expuneți 
propriile gânduri și vom asculta și ce ne propune 
Papa Francisc în Amoris laetitia. Să începem 
prin a ne reaminti recomandările pentru o bună 
comunicare, stabilite săptămâna trecută. 

Viziunea catolică caută să susțină și să dezvolte capacitatea oamenilor de a descoperi 
sensul vieții, în contextul dragostei lui Dumnezeu. O asemenea percepție a sensului 
existenței stabilește clar demnitatea persoanei umane ca individ, ajutându-l totodată 

pe om atât în relația cu Dumnezeu, cât și cu ceilalți. 
(Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 28)

video 
clip4
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4. Videoclipul 5:  Dumnezeu face 
diferența (20 min)
Papa Francisc însuși a ales o viață de celibat. Nu 
este căsătorit și nu are copii. Totuși, el aparține 
familiei sale – părinților săi, fraților, nepoților și 
altor rude. Într-un fel sau altul, cu toții aparținem 
unui context familial. Intenția Papei Francisc a fost 
ca documentul său, Amoris laetitia, să-i includă pe 
toți. Cu toate acestea, el scoate în evidență rolul 
unic și indispensabil al părinților iubitori și al 
copiilor acestora. El consideră că avem o obligație 
față de viitorul omenirii de a crea locuri primitoare 
unde copiii se nasc și unde sunt sprijiniți spre a 
se dezvolta ca ființe libere și mature, pregătite 
pentru a-și atinge propriul potențial.  

‘Fiecare persoană care dorește să formeze în această lume o 
familie, să-i învețe pe copii să se bucure de fiecare acțiune care își 
propune să învingă răul – o familie, care să arate că Duhul este viu și 
activ -, va găsi recunoștința și stima’(Amoris laetitia, 77)

Papa Francisc confirmă valoarea Sacramentului 
căsătoriei, care este o uniune permanentă, fidelă 
și primitoare de copii. Legătura sacră a căsătoriei 
capătă sens când credem în Vestea cea Bună că 
Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu ne iubește 
pe fiecare dintre noi necondiționat și că visul Lui 

pentru fiecare dintre noi este să devenim oameni 
care îi iubesc pe ceilalți și sunt iubiți la rândul 
lor. Altfel, idealul căsătoriei ca relație de iubire 
permanentă și responsabilă ar putea părea „o 
doctrină seacă, sterilă”.

‘Unirea care se cristalizează în promisiunea matrimonială pentru 
totdeauna este mai mult decât o formalitate socială sau o tradiție, 
pentru că se înrădăcinează în înclinațiile spontane ale persoanei 
umane’(Amoris laetitia, 123)

Dumnezeu ne iubește orice ar fi! Mila Lui îl 
îmbrățișează pe fiecare om, indiferent de cine 
este sau ce a făcut. În lumea de astăzi, mulți 
oameni sunt prinși de griji materiale, ca de pildă 
câți bani câștigă, ce obiecte dețin sau ce poziție 
ocupă în societate. Acestea sunt lucruri care ne 
aduc instant beneficii palpabile. De aceea, ni s-ar 

putea părea dificil să considerăm ca fiind tot atât 
de importantă și relația noastră cu Dumnezeul 
iubirii, pe care Îl regăsim în adâncul inimilor 
noastre, și să ne îngrijim de această legătură. 
Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, o 
comuniune a dragostei. Pentru că suntem creați 
după chipul și asemănarea Sa, suntem făcuți 

The Joy 
of Love

video 
clip 5
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În acest context, Sacramentul Căsătoriei nu 
este doar o convenție socială, el simbolizează 
legământul public al unui cuplu prin care soțul 
și soția primesc harul lui Dumnezeu pentru a-i 
ajuta în mariajul lor. Când un cuplu face acest 
legământ de iubire pe viață, conștienți fiind de 
iubirea familiei și a prietenilor, dar și de harul lui 

Dumnezeu, care îi susține, legătura lor nu poate fi 
altceva decât o sursă de sprijin în noul lor drum. 
Viața împreună ca soț și soție și toate relațiile 
construite cu cei dragi – cu copiii și cu lumea din 
jurul lor –  vor prospera și vor fi întărite de harul 
conferit prin sacrament. 

‘Dumnezeul Treime este comuniune de iubire, iar 
familia este reflexia sa vie ’(Amoris laetitia, 11)

‘Căsătoria este un semn prețios, 
pentru că atunci când un bărbat și 
o femeie celebrează sacramentul 
Căsătoriei, Dumnezeu, ca să spunem 
așa, se „oglindește” în ei, imprimă în 
ei propriile trăsături și caracterul de 
neșters al iubirii Sale. Căsătoria este 
icoana iubirii lui Dumnezeu față de 
noi’(Amoris laetitia, 121)

SESIUNEA A DOUA: Familia, în viziunea creștină

pentru legământ, pentru a relaționa, pentru a 
iubi și pentru a fi iubiți. Asta stă scris în ADN-ul 
nostru! Pentru a deveni cu adevărat conștienți 
de aceasta în inima noastră, trebuie să construim 

o legătură cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh 
cu ajutorul meditației și prin comunicarea cu 
Dumnezeu.  

The Joy 
of Love
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Familiile care se angajează să fie fidele, stabile 
și pline de dragoste reflectă lumina iubirii lui 
Dumnezeu în lume. Papa Francisc spune că 
fiecare familie, indiferent de slăbiciunile sale, 
poate fi o lumină pentru lume. 

Dumnezeu este Creatorul suprem a tot ce este 
viață. Dumnezeu a creat ființele umane după 
chipul și asemănarea Sa. Idealul Papei Francisc 
pentru dragostea în căsnicie este reprezentat de 
deschiderea față de nașterea copiilor, care înalță 
cuplul. Cuplul care dă naștere unei vieți noi este 
o imagine vie a lui Dumnezeu, care este sursa 
vieții. 

Biserica susține căsătoria drept uniunea 
permanentă dintre un bărbat și o femeie, 
deschiși către posibilitatea vieții. Papa Francisc 
ne reamintește că față de cei care trăiesc în 
alte situații familiale, „Biserica își însușește 
atitudinea lui Isus, care își dăruiește dragostea 
nemărginită fiecărei persoane, fără excepție” 
(Amoris laetitia, 54).

Creștinii din toate situațiile familiale sunt membri 
ai Bisericii. Papa Francisc ne reamintește că toți 
au nevoie de o îndrumare pastorală, care să ia 
în calcul diversele situații în care ei se regăsesc 
și care să fie oferită într-o asemenea manieră, 
încât să-i călăuzească pe calea pastorală a 
discernământului și a convertirii. 

Papa Francisc laudă familiile care au grijă de 
rudele în vârstă, câteodată în ciuda poverii care 
atârnă peste restul membrilor familiei. Asemenea 
familii dau mărturie despre sacralitatea vieții în 
toate stadiile sale. El îndeamnă Biserica să asiste 
și să sprijine familiile care îi îngijesc și îi sprijină 
pe membrii în vârstă. Papa Francisc laudă, de 
asemenea, familiile care au grijă de membrii cu 
nevoi speciale. Ei sunt martori ai valorii fiecărei 
vieți umane prin „grija față de misterul fragilității 
vieții umane”. Familiile care acceptă cu dragoste 
încercarea grea de a crește un copil cu nevoi 
speciale sunt de admirat... Dacă familia, în 
lumina credinței, acceptă prezența persoanelor 
cu nevoi speciale, membrii ei vor fi capabili să 
recunoască și să asigure calitatea și valoarea 
fiecărei vieți umane, cu nevoile, drepturile și 
oportunitățile aferente.”

O apreciere specială se îndreaptă spre 
asociațiile și spre mișcările familiale 
care lucrează în favoarea bătrânilor, sub 
aspect spiritual și social. Valorizarea fazei 
conclusive a vieții este astăzi cu atât mai 
necesară cu cât se încearcă tot mai mult 
să se înlăture în orice mod momentul 
decesului.’(Amoris laetitia, 48)

‘Nicio unire precară sau 
închisă la transmiterea 
vieții nu ne asigură viitorul 
societății.’(Amoris laetitia, 52)

The Joy 
of Love
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Isus a arătat constant grijă și compasiune față de familii în timpul vieții Sale pe pământ. Evanghelia 
Lui referitoare la familie nu era o serie de idei abstracte, ci mai degrabă o sursă concretă de alinare 
și conviețuire pentru fiecare familie, în mod special pentru acelea care se aflau în dificultate. Spre 
exemplu: 

• El a ajutat un cuplu în ziua nunții lor, așa cum ne relatează povestea Ospățului de Nuntă de 
la Cana;

• El a vizitat-o pe soacra lui Petru, care era bolnavă;

• El a oferit compasiune când a auzit despre morțile din casa lui Lazăr și a lui Iair;

• Lui i-a fost milă de văduva din Nain care își plângea fiul decedat; 

• El a ascultat rugile tatălui unui copil cu epilepsie.

‘Alianța de iubire și fidelitate, din care trăiește sfânta familie de 
la Nazaret, luminează principiul care dă formă fiecărei familii și o 
face capabilă să înfrunte mai bine vicisitudinile vieții și ale istoriei. 
Pe acest fundament, fiecare familie, chiar în slăbiciunea sa, poate să 
devină o lumină în întunericul lumii.’(Amoris laetitia, 66)

Isus a afirmat, de asemenea, indisolubilitatea 
căsătoriei. A spus: „Ceea ce Dumnezeu a unit, 
omul să nu despartă” (Mt 19,6). 

Cu toate acestea, Isus a propovăduit mereu 
Evanghelia Milostivirii și nimeni nu s-a aflat în 

afara dragostei Lui. Papa Francisc îndeamnă ca 
Biserica de astăzi să acompanieze și să slujească 
fiecare familie, așa cum a făcut-o Isus, inclusiv pe 
cei care au un mariaj distrus sau pe cei care au o 
legătură nerecunoscută de către Biserică. 

The Joy 
of Love

SESIUNEA A DOUA: Familia, în viziunea creștină
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În confruntarea cu un ritm frenetic al vieții de 
astăzi, virtutea tandreței este importantă în viața 
de familie. Imaginea unui copil dormind în brațele 
mamei sale după alăptare este regăsită în unul 
dintre Psalmi și reprezintă imaginea concretă a 
iubirii dintre Dumnezeu și oameni. Aceasta este o 
imagine plină de dragoste și tandrețe. Dumnezeu 
ne veghează cu această iubire tandră tot timpul! 

Chiar și acum Dumnezeu veghează asupra acestei 
întruniri, iar privirea Sa este una de iubire. Uneori, 
în viața unei familii, o privire iubitoare poate 
exprima totul. Imaginați-vă diferența pe care o 
privire iubitoare poate să o aducă într-o familie, 
în contrast cu privirea rece a disprețului sau, chiar 
mai rău, o situație în care privirile oamenilor nici 
nu se mai întâlnesc.

‘În orizontul iubirii, esențială în experiența creștină a căsătoriei și a familiei, se 
evidențiază o altă virtute, destul de ignorată în aceste timpuri de relații frenetice și 
superficiale: duioșia.’(Amoris laetitia, 28)

‘Aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru că multe familii, care sunt foarte 
departe de a se considera perfecte, trăiesc în iubire, își realizează propria 
vocație și merg înainte, deși cad de atâtea ori de-a lungul drumului. Pornind 
de la reflecțiile sinodale, nu rămâne un stereotip al familiei ideale, ci un mozaic 
provocator format din atâtea realități diferite, pline de bucurii, drame și 
visuri.’(Amoris laetitia, 57)

Nu există familie perfectă, dar există multe familii 
minunate. Familiile sunt un mozaic provocator/
interesant, făcut din multe realități diferite cu 
toate bucuriile, speranțele și problemele. Papa 
Francisc insistă pe ideea că toate familiile sunt 

înconjurate de dragostea lui Dumnezeu. În 
același timp, nu ar trebui să pierdem din vedere 
că marile valori ale căsătoriei și familiei creștine 
corespund unei dorințe specifice existenței 
umane.  

5. Discuție  (20 min)
• Cum se compară această viziune a căsătoriei cu imaginea familiei portretizate 

în media modernă?

• În ce fel este ea diferită?

• Cum se compară reflecția Papei Francisc despre Dumnezeu cu imaginea ta 
despre Dumnezeu?

• Ce ați găsit liniștitor sau drept provocare în discuția de azi?

6. Invitați participanții să completeze fișele de comentarii. 

7. Videoclipul 6: Reflecție finală  (5 min)

8. Ceai / cafea 

The Joy 
of Love

video 
clip 6
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Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Numim această uniune 
dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Sfânta Treime. Dumnezeu este 
un Dumnezeu Întreit (în Persoane), o comuniune a iubirii. 
Suntem creați după chipul lui Dumnezeu și astfel suntem făcuți 
pentru relații, pentru a iubi și pentru a fi iubiți. Dumnezeu ne 
iubește necondiționat pe fiecare dintre noi. Privirea iubitoare a 
lui Dumnezeu ne însoțește tot timpul. 

Fiecare aparține unei familii, fie ca soră, frate, soț/soție, bunic, 
fiu, fiică sau părinte. În Bucuria iubirii Papa Francisc îi include pe 
toți, în rolurile lor diferite, toți împărtășind dragostea familiei. 
Cu toate acestea, îi aduce în atenție în mod special pe părinți 
și pe copiii acestora, pe care îi consideră extrem de importanți 
pentru viitorul lumii și al Bisericii. 

Papa confirmă valoarea sacramentului căsătoriei. Un bărbat 
și o femeie care se dăruiesc unei relații pe viață, permanente 
și exclusive, și sunt deschiși darului vieții prin copiii lor, sunt o 
icoană a dragostei fără de tăgadă a lui Dumnezeu pentru fiecare 
dintre noi.

Prin sacramentul căsătoriei, un cuplu primește harul care îi 
sprijină în angajamentul pe viață. 

Idealul permanenenței și exclusivității este contracultural într-o 
lume care pune preț pe cele materiale și în care oamenii își 
îndreaptă atenția cu repeziciune de la un obiectiv la altul. 

Chiar dacă există un ideal creștin, nu există conceptul de 
familie perfectă, ci un mozaic interesant alcătuit din realități 
diferite. Indiferent de cum sunt constituite, toate familiile sunt 
înconjurate de dragostea lui Dumnezeu. 

REZUMAT 

SESIUNEA A DOUA: Familia, în viziunea creștină
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Iubirea și milostivirea lui Dumnezeu îi îmbrățișează pe toți, 
indiferent de cine sunt sau de ce au făcut. Papa Francisc ne 
îndeamnă să le fim alături tuturor familiilor, arătându-le grijă, 
compasiune și sprijin.  

Sunt multe exemple în Evanghelii, care evocă dăruirea lui Isus 
față de familii, cu precădere față de cele aflate în nevoie: ospățul 
de la nunta din Cana; soacra lui Petru; văduva din Nain, tatăl 
copilului cu epilepsie. Nimeni nu s-a aflat în afara iubirii și 
milostivirii lui Isus..

Papa Francisc îndeamnă familiile să cultive virtutea tandreței, 
tratându-se unul pe celălalt cu aceeași blândețe pe care Isus a 
arătat-o celor din jur. 

Familiile sunt un dar pentru Biserică, care este „o familie de 
familii”.  



SESIUNEA A TREIA 

PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU IUBIRE

2. Videoclipul 7: Caleidoscop  (5 min)
Există o dorință puternică pentru dragoste în societate, mai ales pentru o dragoste care durează. 
Acest videoclip prezintă idealul de dragoste așa cum este reprezentat în cultura modernă, în special 
în cultura pop. 

3. Discuție  (20 min)
Ce te-a frapat în videoclip? Cum pot fi sentimentele prezentate în videoclip comparate cu modul în 
care înțelegi tu iubirea?

1. Cuvânt de bun venit, introducere și recapitulare  (5 min)
Bun venit din nou. În cadrul primei sesiuni, 
am analizat realitatea vieții de familie din 
zilele noastre. Ultima dată am discutat despre 
idealul pentru viața de familie, despre cum este 
definit cultural și cum îl trăim noi înșine. Apoi 

am continuat să analizăm ceea ce spune Papa 
Francisc despre idealul pentru viața de familie de 
azi. Vom începe prin a ne reaminti câteva dintre 
principalele puncte care au reieșit din discuția 
de săptămâna trecută.

Dragostea este mult mai mult decât o lege ce ne este impusă: „Deoarece 
Dumnezeu ne-a iubit mai întâi” (1In 4,10), iubirea nu mai este o simplă 

poruncă; este răspunsul la darul iubirii prin care Dumnezeu se apropie de noi. 
(Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 59)

video 
clip 7
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4. Videoclipul 8: Introducere - Viziunea Sfântului Paul despre dragoste 
(20 min)
Papa Francisc prezintă viziunea Sfântului Paul despre dragoste din 1 Corinteni 13,4-7. Sfântul Paul 
transmitea primilor creștini mesajul lui Isus despre dragoste. Acestea sunt câteva dintre lucrurile 
pe care Papa Francisc le spune:

•  Dragostea este cultivată în viața de zi cu zi a familiilor: Iubirea dintre oameni crește și se 
schimbă, așa cum oamenii evoluează și se schimbă. Pentru a putea iubi o altă persoană 
într-un mod matur, trebuie să acumulăm un set de abilități interpersonale care să ne ajute 
să discernem între ceea ce este și ceea ce nu este important referitor la modul în care ne 
comportăm când relaționăm cu ceilalți. Un lucru care ne poate ajuta să dezvoltăm aceste 
abilități este o reflecție asupra învățăturii Sfântului Paul. 

• Dragostea este răbdătoare: Răbdarea se consolidează atunci când recunoaștem că și ceilalți 
oameni au dreptul să trăiască în această lume așa cum sunt. Nu trebuie să ne așteptăm ca 
totul să se întâmple așa cum ne-ar plăcea în mod ideal sau ca toată lumea să fie numai cum 
ne-ar plăcea nouă să fie. Când cultivăm această atitudine, devenim binevoitori și mai pregătiți 
să-i acceptăm pe ceilalți cu diferențele și greșelile lor. A fi răbdător înseamnă a fi încet la 
mânie. 

‘Dacă nu cultivăm răbdarea, vom avea mereu scuze pentru a 
răspunde cu mânie și la sfârșit vom deveni persoane care nu știu să 
conviețuiască, antisociali incapabili să domine impulsurile, iar familia 
se va transforma într-un câmp de bătălie.’(Amoris laetitia, 92)

The Joy 
of Love
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• Dragostea nu este lăudăroasă: 
Dragostea contestă concepția potrivit 
căreia o persoană este superioară 
alteia. Cultivă umilința și evită lauda 
despre realizările personale. Oamenii 
care iubesc sunt mai puțin centrați pe 
sine și mai mult concentrați asupra 
altora. 

SESIUNEA A TREIA: Planul lui Dumnezeu pentru iubire

• Dragostea este binevoitoare: Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Bunătatea se reflectă 
în modul în care acționăm. A fi bun înseamnă a fi mereu gata să-i ajuți pe ceilalți. Cum spunea 
Sfântul Ignațiu de Loyola: „Dragostea este exprimată mai mult prin fapte decât prin cuvinte”.

• Dragostea nu invidiază: dacă iubim cu adevărat pe cineva, suntem încântați când acea persoană 
se bucură de succes (când face un lucru bun) sau când se întâmplă ceva cu adevărat bun pentru 
ea. Adevărata iubire prețuiește calitățile și realizările celorlalți. Adevărata iubire recunoaște că 
fiecare are propriul drum spre fericire, că este înzestrat cu anumite daruri și că este destinat unui 
parcurs unic în viață. Dragostea ne mișcă pentru a găsi modalitățile de a-i ajuta pe cei care sunt 
marginalizați de societate

‘Invidia este o tristețe cauzată de binele altuia, care demonstrează 
că nu ne interesează fericirea celorlalți, pentru că suntem 
concentrați exclusiv pe bunăstarea noastră. În timp ce iubirea ne 
face să ieșim din noi înșine, invidia ne face să ne centrăm pe eu-l 
nostru.’(Amoris laetitia, 95)

‘Logica iubirii creștine nu este aceea a 
celui care se simte superior altora și are 
nevoie să-i facă să simtă puterea sa, ci 
aceea prin care „cel care vrea să devină 
mare între voi va fi servitorul vostru” (Mt 
20,27).’(Amoris laetitia, 98)

The Joy 
of Love
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• Dragostea nu este necuviincioasă: Dragostea niciodată nu îi face pe alții să 
sufere. Nu este răutăcioasă, nepoliticoasă sau aspră. Ne cere să învățăm cum 
să ascultăm, cum să vorbim și cum să tăcem atunci când e nevoie. Ne cere 
să respectăm libertatea celorlalți. Cuvintele sunt unelte puternice. Trebuie 
să învățăm să folosim cuvintele, așa cum a făcut-o Isus, pentru a consola și a 
încuraja și nu pentru a înjosi, pentru a provoca tristețe sau pentru a arăta dispreț. 

‘Pentru a ne dispune la o adevărată întâlnire cu celălalt, se 
cere o privire amabilă îndreptată spre el. Acest lucru nu este 
posibil când domnește un pesimism care scoate în evidență 
defectele și greșelile celuilalt, probabil pentru a compensa 
propriile complexe.’(Amoris laetitia, 100)

• Dragostea este generoasă: Iubirea este mai interesată de „a iubi” decât de „a fi 
iubit” (este mai interesată să dăruiască iubire decât să primească iubire). Papa 
Francisc îl citează pe Sfântul Toma de Aquino care vorbește despre mame ca fiind un 
exemplu al celor care iubesc cel mai mult, care caută să iubească mai mult decât să 
fie iubiți. Iubirea nu cere nimic în schimb.

• Dragostea nu se supără: Uneori am putea fi tentați să reacționăm fără răbdare, să 
arătăm o lipsă de înțelegere și chiar mânie față de alții, doar pentru că ei sunt așa 
cum sunt. Asta îi poate face pe ceilalți să creadă că sunt supărători și chiar lipsiți de 
importanță. Nu aceasta este calea iubirii. 

‘Dacă trebuie să luptăm împotriva unui rău, 
s-o facem, dar să spunem mereu „nu” violenței 
interioare.’(Amoris laetitia, 104)

The Joy 
of Love
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• Dragostea reacționează cu indignare numai în fața nedreptății: Una este să 
simți o dorință de a acționa cu ostilitate față de cineva și alta este să te lași 
pradă ei, după cum spune Sf. Paul: „De vă mâniați, nu păcătuiți; să nu apună 
soarele peste mânia voastră.” Papa Francisc ne îndeamnă să nu lăsăm ziua să 
se sfârșească fără a face pace în familia noastră.

• Dragostea iartă: Când suntem ofensați sau dezamăgiți, iertarea nu este 
ușoară. Ea cere sacrificiu, generozitate și deschidere din partea persoanei 
care a fost ofensată. Astăzi știm că trebuie să învățăm să ne acceptăm și să 
ne iertăm mai întâi pe noi înșine pentru a ști să-i acceptăm și să-i iertăm pe 
ceilalți. Dacă continuăm să vânăm greșelile altora, ajungem la resentimente, 
care sunt opusul iertării.

‘Dacă acceptăm că iubirea lui Dumnezeu este fără condiții, că 
afectul Tatălui nu trebuie să se cumpere, nici să fie plătit, atunci 
vom putea să iubim dincolo de orice, să-i iertăm pe ceilalți și 
atunci când au fost nedrepți cu noi.’(Amoris laetitia, 108)

• Dragostea se bucură cu ceilalți: Când ceva bun se 
întâmplă unui membru din familie, acesta ar trebui 
să știe că ceilalți îi vor fi alături pentru a sărbători 
cu el. Pentru a putea să ne bucurăm împreună cu 
ceilalți, trebuie să învățăm să ne concentrăm atenția 
asupra demnității lor și să prețuim calitățile și faptele 
lor bune și nu să punem accent pe defectele lor. Este 
întotdeauna important să ne amintim că niciunul 
dintre noi nu este perfect, că toți avem și calități, 
și defecte. Dacă nu reușim să învățăm cum să ne 
bucurăm de bunăstarea celorlalți, ne condamnăm la 
o existență lipsită de bucurie.

‘Dacă nu alimentăm capacitatea 
noastră de a ne bucura de binele 
celuilalt și ne concentrăm mai ales pe 
necesitățile noastre, ne condamnăm să 
trăim cu puțină bucurie, din moment 
ce, așa cum a spus Isus, „este mai mare 
fericire în a da decât în a primi” (Fap 
20,35).’(Amoris laetitia, 110)

The Joy 
of Love
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• Dragostea le acoperă pe toate: dragostea ne cheamă să-i vorbim de bine pe ceilalți. 
Asta nu înseamnă să fim orbi față de defectele celorlalți, ci să le vedem greșelile și 
punctele slabe într-un context mai larg, recunoscând că suntem cu toții un amestec 
complex de lumină și umbre. Dacă credem că, pentru a fi autentică, dragostea nu 
trebuie să fie perfectă, atunci putem aprecia că cealaltă persoană ne iubește cât de 
mult poate.

‘Dacă pretind prea mult, în vreun fel mă va face să înțeleg aceasta, 
din moment ce nu va putea, nici nu va accepta să joace rolul unei 
ființe divine, nici să fie în slujba tuturor necesităților mele. Iubirea 
conviețuiește cu imperfecțiunea.’(Amoris laetitia, 113)

• Dragostea toate le crede: În acest context, „credința” înseamnă încredere. Dragostea 
se încrede, ceea ce înseamnă că eliberează și nu încearcă să domine, să posede sau să 
controleze. Această libertate promovează independența și deschiderea față de lumea 
din jurul nostru. Aceasta permite oamenilor să fie deschiși unul cu celălalt și să nu 
păstreze totul despre ei ca secret din teama de a fi judecați sau priviți cu suspiciune. 
Astfel se evită înșelăciunea, falsul și minciunile. Această libertate permite fiecărui 
membru al unei familii, fiecărui partener într-o căsătorie, să se aplece și asupra 
propriilor interese și implicări cât și asupra relațiilor dintre ei. 

‘Iubirea are încredere, lasă în libertate, renunță să controleze 
totul, să posede, să domine. l’(Amoris laetitia, 115)

• Dragostea toate le nădăjduiește: Iubirea speră la un viitor mai bun. Totul, 
inclusiv oamenii, se pot schimba. Chiar dacă transformarea nu are loc în 
această lume, creștinul trăiește în speranța vieții veșnice și speră că visul lui 
Dumnezeu pentru umanitate va fi împlinit în viața de dincolo. 

The Joy 
of Love



35

• Dragostea toate le îndură: Iubirea este pregătită să îndure greutățile și să rămână 
fermă/fidelă și, dacă este necesar, să facă față provocărilor. Nu renunță niciodată, 
nici în cele mai dificile momente. Există exemple extraordinare pe care le găsim în 
situațiile în care, în ciuda dificultăților lor, cuplurile continuă să aibă grijă unul de 
celălalt. Familiile îndură cele mai îngrozitoare situații de suferință, boală, dificultăți 
financiare, în spiritul devotamentului și al iubirii reciproce. 

‘Idealul creștin, în mod deosebit în familie, este 
iubirea în pofida a orice.’(Amoris laetitia, 119)

5. Discuție  (20 min)
Pe care dintre aceste caracteristici ale dragostei crezi că e nevoie să le cultivi în 
viața ta? Dar în familia ta?

Care crezi că ar fi cea mai dificilă? De ce?

Unde ai văzut dragostea în acțiune?

6. Invitați participanții să completeze fișele de comentarii 

7. Videoclipul 9: Reflecție finală (5 min)

8. Ceai/cafea

The Joy 
of Love
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Papa Francisc vrea să ne ajute să înțelegem mesajul creștin 
despre dragoste. El pornește de la învățătura Sfântului Paul 
despre dragoste din prima scrisoare către Corinteni.

Dragostea crește și se schimbă în familie pe măsură ce oamenii 
evoluează și se schimbă.
Dragostea nu trebuie să fie perfectă pentru a fi autentică. Dar 
putem învăța să interacționăm cu ceilalți astfel încât iubirea să 
crească. 

Dragostea este răbdătoare: nu trebuie să ne așteptăm ca totul să 
se întâmple așa cum ne dorim. A fi răbdător înseamnă a fi încet 
la mânie.

Dragostea este binevoitoare: Iubirea este mai mult decât un 
sentiment. Este vorba despre modul în care acționăm, mai ales 
despre cum îi tratăm pe alții. Când cineva face ceva pentru altul 
din iubire, nu se așteaptă să fie recompensat..

Dragostea nu invidiază: Iubirea prețuiește realizările celorlalți. 
„Aceasta ne eliberează de gustul acru al invidiei”. (95)

Dragostea nu este lăudăroasă: Dragostea ne împiedică să ne 
vedem pe noi înșine ca fiind superiori celorlalți. 

Dragostea nu este necuviincioasă: Trebuie să învățăm să folosim 
cuvintele, așa cum a făcut-o Isus, pentru a consola și a încuraja 
și nu pentru a înjosi, a provoca tristețe sau a arăta dispreț. 

REZUMAT
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Dragostea este generoasă: nu cere nimic în schimb.

Dragostea nu se supără: Dragostea nu reacționează aspru față 
de greșelile și punctele slabe ale celorlalți. O astfel de reacție 
l-ar răni și înstrăina pe celălalt. Papa Francisc ne îndeamnă să nu 
lăsăm vreo zi să treacă fără a restabili pacea în familiile noastre.  

Dragostea iartă: Dacă am fost răniți, iertarea nu este ușoară. 
Suntem chemați să încercăm să înțelegem slăbiciunile altora, 
știind că și noi avem propriile slăbiciuni. 

Dragostea le acoperă pe toate: Papa Francisc îi îndeamnă pe 
oameni să învețe să se vorbească de bine unul pe altul în loc să 
scoată în evidență greșelile și slăbiciunile celuilalt.

Dragostea toate le crede: Dacă iubim pe cineva, atunci trebuie 
să-i acordăm încredere. Când cineva știe că i se acordă încredere 
și că e apreciat, el este capabil să fie un om deschis și să nu 
ascundă nimic. Aceasta duce la o maturizare reciprocă și la o 
participare deschisă într-o relație. 

Dragostea toate le îndură: Idealul creștin este o iubire care nu 
renunță niciodată. 

SESIUNEA A TREIA: Visul/Planul lui Dumnezeu pentru iubire
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SESIUNEA A PATRA

MATURIZAREA IUBIRII ÎN VIAȚA DE CĂSĂTORIE 

1. Cuvânt de bun venit, introducere și prezentare generală (5 min)
Bine ați venit la a patra sesiune. Până acum, 
am analizat realitatea vieții de familie, idealul 
nostru pentru viața de familie și practica iubirii 
în familie. Prezentarea noastră de astăzi conține 
două părți.În prima parte vom reflecta la ceea 
ce spune Papa Francisc despre iubirea sexuală 

în cuplu. Apoi continuăm să reflectăm asupra 
relațiilor dintre părinți și copii și analizăm 
îndemnurile Papei Francisc pentru părinți, bunici 
și pentru alți adulți care au un rol semnificativ în 
viața copiilor.Ne putem reaminti regulile noastre 
de bază pentru o discuție bună?

2. Videoclipul 10: Arta copiilor – Tur al galeriei (10 min)
Pe pereți este expusă o colecție de desene 
realizate de copiii pregătiți pentru Prima Sfântă 
Împărtășanie, care arată cum au experimentat 
dragostea în familie. Participanții sunt invitați 
să facă o plimbare prin galerie. Dacă acest lucru 
nu este posibil, atunci poate fi arătat videoclipul 

cu desenele copiilor din Irlanda despre cum au 
trăit dragostea în familiile lor sau puteți descărca 
și proiecta imaginile. Un fișier care conține 
reproduceri ale acestor imagini poate fi obținut 
de la organizatorii Întâlnirii Mondiale a Familiilor.

3. Discuție  (15 min)
Prin ce te-au impresionat aceste desene? Ai 
găsit elemente la care te așteptai? Te-a surprins 

ceva? V-ați regăsit prin intermediul lor în propria 
copilărie? Dar în viața de acum?  

4. Videoclipul 11: Idei principale din Amoris laetitia (20 min)
Potrivit Papei Francisc, dragostea conjugală 
dintre soț și soție reprezintă cea mai înaltă formă 
de prietenie. Aceasta are toate caracteristicile 

unei bune prietenii: preocupare pentru cealaltă 
persoană, reciprocitate, intimitate, căldură, 
fidelitate și stabilitate. Prin căsătorie, un cuplu 

Pentru majoritatea adulților și pentru copii, locul principal de întâlnire cu Dumnezeu este viața de familie.
Pentru creștini, familia este prima experiență a Bisericii: „Casa ar trebui să fie prima biserică pe care copiii o 

cunosc, în care li se amintește despre Dumnezeu și unde copiii sunt ajutați să se roage prin ceea ce văd în jurul 
lor”. Cadrul familiei reprezintă „Biserica domestică” în care noi trăim pentru prima dată creștinismul nostru și 

unde identificăm în ce constă viața creștină, unde ne însușim credințe și valori și creștem în rugăciune. 
 (Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 83)

video 
clip 10

video 
clip 11
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Papa Francisc îndeamnă cuplurile să caute 
să aprecieze sacralitatea fiecărei persoane, 
fără a simți nevoia de a poseda. El avertizează 
asupra mentalității consumiste care încearcă 

să cumpere, să posede sau să consume, o 
mentalitate care nu are timp pentru a aprecia 
și a prețui frumusețea, dar care în schimb pune 
accent pe plăcere. 

‘Sexualitatea este în mod inseparabil în slujba acestei prietenii conjugale pentru că se 
orientează să facă în așa fel încât celălalt să trăiască în plinătate’(Amoris laetitia, 156)

‘Tandrețea este o manifestare a acestei iubiri care se eliberează de dorința de 
posesie egoistă. Ne face să vibrăm în fața unei persoane cu un respect imens și cu o 
anumită teamă de a-i dăuna sau de a-i lua libertatea’(Amoris laetitia, 127)

Atitudinea de deschidere față de o nouă viață se 
află în centrul a ceea ce înseamnă familia creștină. 
Un cuplu care dă naștere unui copil este o imagine 
vie a lui Dumnezeu care a creat și susține viața. 
Dragostea unui cuplu care este deschis unei noi 
vieți nu pune niciodată accent doar asupra lor 
înșiși, ci este deschisă către o altă persoană. Acesta 
este un semn al iubirii reale, care este întotdeauna 
deschisă către alții.

‘Căsătoria... este o prietenie care înțelege notele 
proprii ale pasiunii, dar mereu orientată spre o unire 
treptat mai stabilă și intensă.’(Amoris laetitia, 125)

‘Încă de la început iubirea refuză 
orice impuls de a se închide în ea însăși 
și se deschide spre o rodnicie care 
o prelungește dincolo de propria sa 
existență.’(Amoris laetitia, 80)

Cu toate acestea, căsătoria nu a fost instituită 
numai pentru procreare, dar și pentru ca dragostea 
reciprocă să poată fi exprimată în contextul unui 
angajament prin intermediul căruia să crească și să 
devină matură. 

Este marcată de respect reciproc, 
libertate și sensibilitate și este 
exclusivă, fidelă și deschisă la 
viața nouă. 

The Joy 
of Love

se angajează să împărtășească și să își modeleze 
întreaga viață în cadrul unei uniuni indisolubile 
și exclusive. Papa Francisc spune că dimensiunea 
erotică a dragostei nu este “un rău permis sau o 

povară care să fie tolerată pentru binele familiei”. 
Ea trebuie văzută mai degrabă ca un dar din 
partea lui Dumnezeu menit să îmbogățească  
relația dintre soți.

The Joy 
of Love
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Părinții își aduc copiii la biserică pentru 
Botez unde primesc darul credinței. 
Credința este darul lui Dumnezeu. 
Prin părinți, Dumnezeu face ca darul 
credinței să crească și să se dezvolte. Cu 
sprijin, încurajare și îngrijire, sămânța 
sădită prin sacrament poate înflori. 
Noi nu posedăm darul credinței, dar ni 
se încredințează îngrijirea acestuia

‘Educația copiilor trebuie să fie caracterizată de un parcurs de transmitere a credinței, 
care este îngreunată de stilul de viață actual, de orarele de muncă, de complexitatea 
lumii de astăzi, în care mulți, pentru a supraviețui, susțin ritmuri frenetice306. Cu toate 
acestea, familia trebuie să continue să fie locul unde se învață să se perceapă motivațiile 
și frumusețea credinței, să se roage și să se slujească aproapele.’(Amoris laetitia, 287)

Părinții sunt primii și cei mai importanți 
educatori ai copiilor lor. Cel mai important lucru 
pe care părinții îi învață pe copii este dragostea. 
Copiii învață ce este dragostea atunci când își 
dau seama că sunt iubiți de părinți. Copiii văd 
dragostea în acțiune atunci când simt că părinții 
își exprimă dragostea pentru ei dar și unul pentru 
celălalt. Iubirea părinților lor pentru ei cât și cea 
reciprocă dintre ei este cel mai bun exemplu 
al dragostei lui Dumnezeu oferit copiilor. 

Dragostea reciprocă dintre părinți este la fel de 
importantă pentru copii ca iubirea individuală 
a fiecărui părinte pentru ei. În cazul în care, din 
orice motiv, un copil locuiește cu un părinte, 
experiența iubirii acelui părinte este exemplul cel 
mai bun al copilului în ceea ce privește dragostea 
lui Dumnezeu. Papa Francisc ne reamintește, de 
asemenea, de importanța vitală a familiei extinse 
pentru a-i ajuta pe copii să trăiască experiența 
iubirii.

‘Fiecare copil are dreptul de a primi iubirea unei mame și a unui tată, 
ambii necesari pentru maturizarea sa integră și armonioasă. Nu este vorba 
numai despre iubirea tatălui și a mamei luați separat, ci și despre iubirea 
dintre ei, percepută ca izvor al propriei existențe, ca un cuib care primește 
și ca fundament al familiei.’(Amoris laetitia, 172)

Un copil învață ce este încrederea atunci când 
ajunge să știe că se poate baza pe părinții lui și că 
părinții îl vor iubi mereu, indiferent de defectele 
sau greșelile lui. Dacă un copil are motive să se 
îndoiască de acest lucru, aceasta îi va provoca 

răni, iar calea spre maturizare va fi marcată de 
multe dificultăți emoționale. De asemenea, îi 
va fi greu să aibă încredere în ceilalți în viitor, 
inclusiv în Dumnezeu 

The Joy 
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Adulții le transmit copiilor credința lor în diferite 
moduri, intenționat și neintenționat. Dacă copiii 
au parte de experiența respectului, a dragostei 
pentru alții, a generozității și compasiunii, 
ei învață cum să fie respectuoși, generoși și 
empatici față de ceilalți. Pe de altă parte, dacă ei 
experimentează furie, resentimente, respingere, 
gelozie sau violență, ei vor învăța să fie răi, 
nepoliticoși și lipsiți de răbdare față de ceilalți.  
Este important să-i învățăm și să-i ajutăm pe 
copii să recunoască când greșesc și să ceară 
iertare.

Copiii al căror comportament este corectat cu 
iubire se simt ocrotiți. Copiii mici au tendința de 

a fi egocentriști datorită experienței lor limitate 
asupra lumii. Ei au nevoie de ajutor pentru a 
realiza că există alte persoane din lumea lor care 
au și ele nevoi ce trebuie luate în seamă. 

Educarea copiilor pentru a face alegeri bune 
astfel încât să fie capabili să știe ce să facă și ce 
să evite atunci când nu mai sunt sub îndrumarea 
părinților nu este ușoară. Aici nu vorbim despre 
cunoașterea a ceea ce este „corect” și „greșit” la 
nivelul intelectului, ci despre a dobândi un simț 
„profund” a ceea ce este bine și dorința de a 
realiza acest bine. 

‘Familia este prima școală a valorilor umane, unde se învață 
buna folosire a libertății. Există înclinații formate în copilărie care 
impregnează adâncul unei persoane și rămân toată viața ca o emoție 
favorabilă față de o valoare sau ca un refuz spontan al anumitor 
comportamente.’(Amoris laetitia, 274)

The Joy 
of Love

SESIUNEA A PATRA: Maturizarea iubirii în viața de căsătorie 
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‘Trebuie să ajungem în punctul în care 
binele perceput de minte se înrădăcinează 
în noi ca înclinație afectivă profundă, 
ca gust pentru binele care contează mai 
mult decât alte atracții și care ne face 
să percepem că aceea ce am perceput 
ca bine este bine și „pentru noi” aici și 
acum.’(Amoris laetitia, 265)

Într-o epocă în care sexul este trivializat, educația 
sexuală adecvată vârstei este foarte importantă. 
Aceasta ar trebui abordată în contextul educației 
pentru iubire și dăruire reciprocă. Tinerii au 
nevoie de ajutor pentru a-și da seama că sunt 
bombardați cu mesaje care nu sunt benefice 
pentru maturizarea lor. Ar trebui să fie ajutați să 
caute și să recunoască influențele pozitive și să-i 
evite pe cei care le slăbesc capacitatea de a iubi 
autentic. Și aici, rolul principal îl dețin părinţii.

‘Educația sexuală ar trebui să cuprindă și respectarea și stimarea 
diferenței, care arată fiecăruia posibilitatea de a depăși închiderea în 
propriile limite pentru a se deschide la acceptarea celuilalt. … Numai 
abandonând frica față de diferență se poate ajunge la eliberarea de imanența 
propriei ființe și de fascinația față de sine însuși.’(Amoris laetitia, 285)

5. Discuție  (20 min)
Ce m-a impresionat în această prezentare? În ce mod are legătură cu viața mea? 

6. Invitați participanții să completeze fișele de comentarii

7. Videoclipul 12: Reflecție finală  (5 min)

8. Ceai/cafea

The Joy 
of Love

video 
clip 12
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Dragostea conjugală este exprimată printr-o prietenie profundă 
și, totodată, prin iubirea erotică, care permite iubirii din cuplu 
să crească și să se maturizeze. Ea este marcată de exclusivitate, 
de angajament pe tot parcursul vieții și deschiderea spre darul 
unei noi vieți prin copii. 

Papa Francisc afirmă că în cadrul căsătoriei, dragostea erotică 
este bună în sine și, atunci când este exprimată cu respect 
reciproc și având conștiința sacralității fiecărei persoane, îi 
permite iubirii să se adâncească și să consolideze cuplul în 
prietenia și angajamentul lor. 

Deschiderea spre o nouă viață reprezintă fundamentul a ceea 
ce înseamnă a fi o familie creștină. Dragostea nu este niciodată 
egoistă, ci este întotdeauna deschisă către alții. Un cuplu care 
dă naștere unui copil este o icoană vie a lui Dumnezeu, Creatorul 
întregii vieți. 

Căsătoria nu a fost creată doar pentru procreare, ci pentru ca 
dragostea conjugală să poată fi exprimată în contextul unui 
angajament, astfel încât prin această exprimare, dragostea, 
respectul reciproc și înțelegerea să crească și să dea rod. 

Copiii primesc darul credinței prin botez și părinții sunt primii și 
cei mai importanți oameni care ajută la creșterea și dezvoltarea 
credinței copiilor lor. Alte persoane, cum ar fi cei care predau în 
școlile catolice, preoții și cei care slujesc în parohie, îi asistă pe 
părinți în acest rol. 

REZUMAT 

SESIUNEA A PATRA: Maturizarea iubirii în viața de căsătorie 
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Copiii învață mai întâi de la părinți ce înseamnă să iubești și să 
fii iubit și astfel devin capabili să se maturizeze și să stabilească 
prin dragoste și încredere o legătură cu ceilalți și cu Dumnezeu. 

Părinții transmit credința nu numai prin ceea ce spun ei, ci 
prin ceea ce fac, prin felul lor de a fi și prin valorile pe care le 
îmbrățișează. 

Este deosebit de important ca, în cazul în care sexul este 
trivializat, copiii să primească o educație sexuală adecvată 
vârstei și stadiului lor de dezvoltare, astfel încât să poată 
recunoaște care sunt mesajele negative și pozitive cu care sunt 
bombardați tinerii de azi. 



SESIUNEA A CINCEA 

Milostivirea lui Dumnezeu – nimeni nu este exclus

O primire din inimă care depășește orice stânjeneală sau înstrăinare este esențială. Fiecare are ceva de oferit. 
Adeseori, cei care cred că au cel mai puțin de oferit au, de fapt, un instinct și o intuiție care pot deschide noi 

căi de înțelegere și de trăire pentru alții. Credința nu ar trebui să fie unul dintre domeniile în care le permitem 
oamenilor să se simtă săraci. Când există o criză în viața de familie, ajutorul dat familiei ca să mențină simțul 

comuniunii familiale, chiar și când nu mai locuiesc împreună, poate fi o contribuție utilă. Comunitatea creștină 
este definită de gradul în care susține familiile în nevoie. 

(Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 121)

1. Cuvânt de bun venit. Introducere şi recapitulare (5 min)
Bun venit la cea de-a cincea sesiune. Până acum 
am aruncat o privire asupra realității vieții de 
familie, am luat în considerare idealul creștin și 
am explorat importanța trăirii iubirii în familie.

Acum, vom aborda diferența, pe care o percepem 
cu toții, dintre ideal și realitatea experiențelor 
noastre de familie. Niciunul dintre noi nu este 
perfect. 

Cu toate acestea, toți suntem incluși în iubirea și 
milostivirea lui Dumnezeu. Vom vedea care sunt 
provocările pe care Papa Francisc ni le propune 
pentru a reflecta cu adevărat asupra acestei 
iubiri și milostiviri. Vom explora, de asemenea, 
și ceea ce spune Papa Francisc despre asistarea 
celor proaspăt căsătoriți și a celor care se 
pregătesc pentru căsătorie.

2. Videoclipul 13: Vox Pop (10 min)
O selecție de scurte interviuri cu mai multe 
persoane despre experiențele lor diferite în viața 
de familie. Printre intervievați se găsesc: un cuplu 
a cărui căsnicie a trecut prin momente dificile, dar 
pe care le-au depășit, un cuplu a cărui căsnicie 

nu a supraviețuit, părinți care au ales să nu se 
căsătorească, un cuplu la a doua „căsătorie”, o 
persoană homosexuală sau lesbiană, un părinte 
singur etc.

3. Discuție  (15 min)
Ce vă spun aceste povești? 

video 
clip 13
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4. VIDEOCLIPUL 14: INTRODUCEREA PRACTICII MILOSTIVIRII LUI 
DUMNEZEU (20 MIN)

Papa Francisc insistă în Amoris laetitia că 
milostivirea și compasiunea lui Dumnezeu sunt 
pentru fiecare dintre noi, indiferent de starea 
civilă, sex, culoare, vârstă sau statut social. 
Isus și-a arătat preocuparea și mila față de toți, 
mai ales față de cei marginalizați, chiar dacă ei 

nu arătau prin modul lor de viață că Îi credeau 
învățătura sau că Îi acceptau valorile. Suntem 
îndemnați să relaționăm în ziua de azi cu aceeași 
grijă și compasiune cu toate familiile, fie că 
întrunesc idealurile învățăturii lui Isus, fie că nu.

‘Deși propune mereu perfecțiunea și invită la un răspuns mai deplin dat lui Dumnezeu, 
Biserica trebuie să-i însoțească cu atenție și grijă pe fiii săi mai fragili, marcați de iubirea 
rănită sau pierdută, dăruind din nou încredere și speranță ca lumina farului dintr-un port 
sau a unei făclii purtate în mijlocul oamenilor, pentru a-i lumina pe cei care au rătăcit 
drumul sau se află în mijlocul furtunii.’(Amoris laetitia, 291)

Papa Francisc ne încurajează să recunoaștem 
binele care este prezent chiar și în situațiile 
imperfecte. Unitățile familiale care par că nu se 
conformează idealului pot fi, în același timp, locuri 
de iubire, grijă pentru alții și de slujire pentru 
comunitățile în care locuiesc și lucrează. Biserica 
susține idealul căsătoriei ca uniune angajată și 
permanentă între un bărbat și o femeie deschiși 
la o nouă viață. Cu toate acestea, Biserica trebuie 
să sprijine și familiile care nu reflectă acest ideal. 
„Adesea munca Bisericii se aseamănă cu aceea a 
unui spital de campanie.”(291)

Judecățile, dacă sunt emise în afara unei situații 
familiale particulare, pot cădea în capcana de 
a nu lua în calcul toate fațetele complexe, de 
care un străin nu poate fi conștient în totalitate. 
Oamenii pot fi supărați din cauza propriei lor 
situații, iar a reacționa într-o manieră ce creează 
mai multă supărare nu este calea creștină.

Alegerea căsătoriei civile sau a coabitării este 
rareori motivată de prejudecăți sau de refuzul 
unei uniuni sacramentale, ci, pur și simplu, de 
chestiuni culturale sau practice. Decizia de „a 
locui împreună” este deseori făcută din cauza 
unei opoziții față de orice instituționalizare sau 
este cauzată de situații practice precum costul 
serbării căsătoriei, lipsa unei locuințe sau a unui 
serviciu permanent bine plătit. În asemenea 
situații, suntem provocați să primim aceste 
cupluri exact cum a primit-o Isus pe femeia 
samariteancă la fântână. El a răspuns dorinței 
ei de iubire adevărată, pentru a o elibera din 
întunericul vieții ei și pentru a o aduce la bucuria 
deplină a Evangheliei.

The Joy 
of Love

video 
clip 14
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Putem ajuta pe oricine să își găsească propriul 
mod de a participa la viața Bisericii și de a 
experimenta milostivirea necondiționată a lui 
Dumnezeu, așa cum a arătat-o Isus celor din 
jurul său. Puterea Duhului Sfânt de a influența 
oamenii în orice circumstanță este imensă, dacă 
putem găsi și păstra deschise căile adecvate 
de comunicare. În situațiile în care oamenii, 
prin cuvinte sau acțiuni, propun ceva diferit de 
învățăturile Bisericii, Papa Francisc sugerează să 
le oferim posibilitatea de a lua contact cu valorile 
evanghelice prin participarea la întruniri de 

rugăciune, inițiative caritabile sau sociale. Dar 
întotdeauna, insistă el, să păstrăm ușa deschisă! 
Papa Francisc vorbește despre complexitatea 
judecării „păcătoșeniei” unei situații. Când 
vine vorba despre responsabilitatea morală, 
întotdeauna trebuie să ținem cont de imaturitatea 
afectivă a persoanei sau de alți factori psihologici 
sau sociali care scad sau chiar reduc la minim 
culpabilitatea morală. Papa citează Catehismul 
Bisericii Catolice care menționează următoarele 
circumstanțe atenuante ale responsabilității 
morale:

SESIUNEA A CINCEA: Milostivirea lui Dumnezeu – nimeni nu este exclus 

‘Două logici străbat toată istoria Bisericii: a marginaliza și a reintegra. Drumul Bisericii 
[…] este mereu cel al lui Isus: al milostivirii și al integrării […]. Drumul Bisericii este 
acela de a nu condamna veșnic pe nimeni; de a revărsa milostivirea lui Dumnezeu la toate 
persoanele care o cer cu inimă sinceră […]. Deoarece caritatea adevărată este mereu 
nemeritată, necondiționată și gratuită!’(Amoris laetitia, 296)

‘Imputabilitatea unei fapte și răspunderea 
pentru ea pot fi micșorate sau suprimate de 
neștiință, neatenție, violență, teamă, obiceiuri, 
afecțiuni fără măsură și de alți factori psihici 
sau sociali”. (Catehismul Bisericii Catolice 
1735)’(Amoris laetitia, 302)

Când anumite situații par un eșec, acel individ sau 
cuplu poate că fac ceea ce momentan constituie 
cel mai generos răspuns al lor la chemarea lui 
Dumnezeu. În orice stadiu se află o persoană, 
aceasta este doar o etapă pe parcursul călătoriei, 

o călatorie cu multe posibilități de schimbare și 
noi stadii de dezvoltare. Fiecare dintre noi poate 
lua decizia de a face sau a nu face ceva, însă doar 
Dumnezeu cunoaște cu adevărat și poate aprecia 
sinceritatea și importanța acelei decizii.

The Joy 
of Love
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Conștiința noastră are un rol definitoriu în 
deciziile noastre cu privire la ce e bine și ce e rău 
de făcut. Există nevoia de a-i ajuta pe oameni 
să distingă ce ar trebui să facă ascultând de 
propria voce interioară și nefiind atrași de miile 
de voci ce strigă din afară. Îi putem ajuta pe 
oameni să se gândească cum să își hrănească 
vocea interioară astfel încât aceasta să proclame 
cuvintele Evangheliei lui Cristos și nu pe cele ale 
evangheliei Lumii. Conștiința nu e despre a face 
ce dorim și ce ne place. Ea implică abordarea 
unor chestiuni obiective și uneori dificile în 
întâlnirea noastră cu Dumnezeu. De exemplu: 
„Divorțații recăsătoriți ar trebui să se întrebe 
cum s-au comportat față de copiii lor atunci 

când uniunea conjugală a intrat în criză; dacă au 
existat tentative de reconciliere; care este situația 
partenerului abandonat; ce consecințe are noua 
relație asupra restului familiei și a comunității 
credincioșilor; ce exemplu oferă ea tinerilor care 
trebuie să se pregătească la căsătorie” (300). 
Este o conversație despre aceste chestiuni în 
fața lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, o conversație 
care întotdeauna ia în calcul pe deplin învățătura 
Bisericii, impactul deciziilor mele asupra altora 
ș.a.m.d. Suntem chemați să-i însoțim pe oameni 
cu aceeași blândețe a lui Cristos, în timp ce ei 
își asumă responsabilitatea pentru deciziile și 
acțiunile lor și trăiesc cu consecințele acestora.

‘Un mic pas, în mijlocul marilor 
limite umane, poate să fie mai plăcut 
lui Dumnezeu decât viața corectă 
în exterior a celui care își petrece 
zilele fără a ține piept unor dificultăți 
importante’(Amoris laetitia, 305)

5. Discuție  (20 min)
Ce credeți despre ceea ce spune Papa Francisc mai sus? 

Ce vi se pare cel mai dificil? Dar cel mai liniștitor?  

6. Videoclipul 15: Acordați un moment de reflecție în tăcere

PARTEA A DOUA: SPRIJINIREA CELOR PROASPĂT CĂSĂTORIȚI ȘI A CELOR 
CE SE PREGĂTESC PENTRU CĂSĂTORIE  (20 MIN)

Papa Francisc subliniază importanța implicării 
întregii comunități în a-i ajuta pe cei logodiți să 
se pregătească pentru căsătorie. Comunitățile 
creștine înseși beneficiază de pe urma acestei 
trude importante de a sprijini cuplurile tinere să 
crească în iubire. Cea mai bună pregătire pentru 
căsătorie este aceea care are loc din copilărie 
în contextul trăirii într-o familie iubitoare. 

Cuplurilor tinere nu li se cere să fie experte 
în orice detaliu din Catehism. Ceea ce este 
important este împărtășirea valorilor creștine 
și sfaturile bune de la cei care trăiesc viața de 
căsătorie cu generozitate și curaj. Discuțiile de 
grup sau o varietate de discuții opționale pe 
teme de interes real pentru tineri se pot dovedi, 
de asemenea, utile.

The Joy 
of Love
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‘A învăța să iubești pe cineva nu este ceva ce se improvizează, nici nu poate să fie obiectivul 
unui scurt curs prealabil celebrării căsătoriei. În realitate, fiecare persoană se pregătește 
pentru căsătorie încă de la naștere. Tot ceea ce i-a dat familia sa ar trebui să-i permită să învețe 
din propria istorie și s-o facă aptă de un angajament deplin și definitiv. Probabil cei care ajung 
mai bine pregătiți să se căsătorească sunt cei care au învățat de la propriii părinți ce anume 
este o căsătorie creștină, în care ambii s-au ales fără condiții și continuă să reînnoiască acea 
decizie.’(Amoris laetitia, 208)

Cuplurile ar trebui sfătuite să discute ce așteaptă 
fiecare de la căsătorie, ce înțeleg prin iubire și 
angajament, ce dorește fiecare de la celălalt și 
cel fel de viață vor împreună.

 Asemenea discuții pot face cuplurile capabile 
să discearnă ce au în comun, dacă au, și să evite 
încheierea unui legământ de căsătorie bazat 
doar pe dorință.

Pregătirea pentru căsătorie ar trebui să se 
centreze nu doar pe ceremonia căsătoriei ca final 
al întregului proces, ci pe căsătoria văzută ca un 
angajament pe viață bazat pe iubire reciprocă. 
Este important ca resursele să fie disponibile 

pentru cupluri după cum au nevoie: locuri, 
persoane și servicii la care pot apela când apare 
necesitatea. Este, de asemenea, important să le 
reamintim de Sacramentul Reconcilierii.

‘Niciodată nu trebuie încurajată o decizie de a încheia o căsătorie dacă nu 
s-au aprofundat alte motivații care să confere acelui pact posibilități reale de 
stabilitate’(Amoris laetitia, 209)

The Joy 
of Love
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Papa Francisc aduce în atenție câteva dintre 
provocările pe care le înfruntă cuplurile recent 
căsătorite:

•   A învăța să accepte diferențele dintre ei 
•   Despărțirea de părinți 
•   Reacțiile la nașterea primului copil 
•   Modul în care tratează chestiunile financiare 
sau alte aspecte practice

În plus, există crize ocazionale care afectează 
familiile în diferite momente și în diferite moduri: 

•   Stresul creșterii copiilor de-a lungul 
etapelor lor de dezvoltare, din copilărie până 

în adolescență, și acela cauzat de experiența 
mutării acestora din casa părintească spre a-și 
începe viața de adult 
•   Greutăți emoționale, sociale sau spirituale 
•   A învăța cum să treci peste diferențe și să ierți 
•   Probleme la locul de muncă

În orice familie vor apărea greutăți din cauza 
slăbiciunii umane. Este important ca cuplurile să 
fie realiste cu privire la așteptările pe care le au 
unul de la celălalt și să recunoască și să respecte 
punctele forte, dar și pe cele slabe ale celuilalt. 

‘Dansul proiectat înainte, cu acea iubire tânără, nu trebuie să se oprească. În logodnă și 
în primii ani de căsătorie, speranța este aceea care are în sine forța drojdiei, aceea care face 
să se privească dincolo de contradicții, conflicte, contingențe, aceea care face să se vadă 
mereu dincolo. Speranța însăși ne invită să trăim pe deplin prezentul, punând inima în viața 
familială, pentru că modul cel mai bun de a pregăti și a consolida viitorul este a trăi bine 
prezentul’(Amoris laetitia, 219)

Cei mai în măsură să asiste familiile aflate în 
dificultate sunt propriile familii sau alte familii. 
Cuplurile experimentate și pregătite metodic 
pot fi un sprijin imens pentru ceilalți și este 
important ca o asemenea pregătire să fie oferită 

celor interesați. Prin contribuția lor, milostivirea 
lui Dumnezeu este mediată către familiile ce 
au nevoie de sprijin. Papa Francisc subliniază 
și importanța parohiilor în sprijinirea celor 
proaspăt căsătoriți. 

The Joy 
of Love
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7. Discuție  (15 min)
• Ce v-a ajutat cel mai mult când vă pregăteați pentru căsătorie?

•  Dacă ați trecut prin momente dificile, ce vi s-a părut de ajutor?

•  Credeți că voi sau parohia voastră puteți ajuta alte cupluri căsătorite sau care se pregătesc 
pentru căsătorie?

8. Invitați participanții să completeze fișele de comentarii

9. Videoclipul 16: Reflecție finală  (5 min)

10. Ceai/cafea

SESIUNEA A CINCEA: Milostivirea lui Dumnezeu – nimeni nu este exclus 

video 
clip 16
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PARTEA I

Papa Francisc ne atrage atenția asupra milostivirii nesfârșite a 
lui Dumnezeu, care se revarsă asupra tuturor, indiferent de cine 
sunt sau ce au făcut. Isus a arătat milostivirea lui Dumnezeu 
în acțiune când s-a îndreptat spre toți cei nevoiași, mai ales 
spre cei mai marginalizați. Astăzi suntem chemați să facem 
asemenea Lui. Biserica, deși susține idealul căsătoriei creștine, 
este chemată să se îndrepte spre toate familiile cu sprijin și 
înțelegere.

Nu este indicat să emiți judecăți din afara unei situații particulare, 
fără cunoașterea tuturor factorilor implicați în alegerile pe 
care unii oameni le fac sau a realităților care există dincolo de 
aparențele exterioare.

În mijlocul preocupărilor și distragerilor specifice vieții, oamenii 
au nevoie de ajutor pentru a discerne ceea ce Dumnezeu le 
cere, pentru a putea auzi vocea interioară a conștiinței printre 
mii de alte voci care cer atenție. Este important să fim conștienți 
că oamenii pot răspunde chemării lui Dumnezeu așa cum cred 
ei că e cel mai bine la un moment dat. Întotdeauna trebuie să 
răspundem așa cum a făcut-o Isus, cu milă și înțelegere.

Sunt multe modalități prin care oamenii pot fi implicați în 
viața zilnică a Bisericii locale, precum întâlnirile de rugăciune 
sau inițiative sociale caritabile. Trebuie să ținem ușa deschisă 
întotdeauna!

REZUMAT
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PARTEA A II-A

Comunitățile creștine sunt chemate să asiste cuplurile tinere care 
se pregătesc pentru căsătorie. Cele mai utile sunt programele 
oferite în spirit de iubire și grijă creștinească, care îi ajută pe 
tineri să discute deschis despre speranțe și temeri cu privire la 
viața de căsătorie, precum și oferirea de sfaturi bune.

Prin discuții deschise, tinerii trebuie să descopere dacă atracția 
reciprocă se bazează pe interese și preocupări comune. Aceasta 
este o bază solidă pentru căsătorie.

Este, de asemenea, important să păstorim cuplurile proaspăt 
căsătorite pe măsură ce se adaptează la viața de căsătorie. Cei 
mai în măsură să le ofere ajutorul sunt propriile familii sau alte 
familii.

Trebuie să ajutăm cuplurile tinere să recunoască provocările pe 
care le întâlnesc și să privească spre viitor cu speranță. Parohiile 
au un rol important de jucat în această privință. 

Sunt multe practici care pot fi foarte valoroase pentru cuplurile 
proaspăt căsătorite, iar ei pot fi ajutați să le dobândească de 
către alte cupluri pregătite special să-i asiste astfel.

SESIUNEA A CINCEA: Milostivirea lui Dumnezeu – nimeni nu este exclus 
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SESIUNEA A ȘASEA
O Evanghelie a Speranței pentru familiile noastre

Părinţii, pedagogii, bunicii învaţă că momentele din viaţa de familie au o sacralitate intrinsecă. Ritualurile vieții 
de familie scot în evidență faptul că familia este o comunitate. Gesturile simple prin care părinţii îşi învaţă 

copiii, îi iubesc, îi îngrijesc, le asigură traiul, contribuie fără îndoială la creşterea și dezvoltarea lor. Ajutându-l 
pe copil să experimenteze încrederea, dărnicia, gingăşia şi speranţa este în sine un dar, este o adevărată formă 

de pre-evanghelizare. Ajutându-i pe copii să învețe că pot fi la rândul lor amabili, iertători, curaţi cu inima, 
milostivi şi făcători de pace, proclamăm astfel Vestea cea Bună a lui Isus într-un mod profund. A ne ruga 

împreună cu copiii în orice circumstanţă a vieţii este sacru. De asemenea, sacru este şi timpul pe care părinţii îl 
petrec jucându-se zilnic cu copiii lor. 

(Share the Good News - Directoriul Național Irlandez pentru Cateheză, 120)

1. Cuvânt de bun venit. Introducere şi recapitulare  (5 min)
Bine aţi venit la sesiunea noastră finală! În această seară, ne dorim să încheiem într-o notă de 
speranţă. Vom auzi cum atâta lume caută să aducă dragoste în familie: vârstnici, tineri, căsătoriţi, 
persoane singure ş.a.m.d. Vom explora spiritualitatea vieţii de familie şi vom cunoaște sfaturile 
practice pe care Papa Francisc ni le dă pentru a trăi şi a ne iubi în familie în viaţa de zi cu zi.   

2. Videoclipul 17: Vox Pop (5 min)
O selecţie de interviuri scurte cu persoane în vârstă despre cum au reuşit să rămână unite în iubirea 
şi în făgăduinţa lor de-a lungul întregii vieţi; ele se constituie în adevărate mărturii pentru tinerele 
generaţii.

3. Discuții (15 min)
• Ce îţi spun aceste mărturii? 

• Ce ţi s-a părut important în viaţa lor? 

• Unde se întrevăd semne de speranţă pentru familia voastră? 

video 
clip 17
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‘Se pot găsi câteva minute în fiecare zi pentru a fi uniți în fața Domnului 
viu, pentru a-i spune lucrurile care preocupă, pentru a se ruga pentru nevoile 
familiale, pentru a se ruga pentru cineva care trece printr-un moment dificil, 
pentru a-i cere ajutor pentru a iubi, pentru a-i aduce mulțumire pentru viață și 
pentru lucrurile bune, pentru a-i cere Fecioarei să ne protejeze cu mantia sa de 
mamă.’(Amoris laetitia, 318)

‘A voi să formezi o familie înseamnă a avea curajul de a face parte din visul 
lui Dumnezeu, curajul de a visa cu el, curajul de a construi cu el, curajul de a 
juca această istorie cu el, de a construi o lume în care nimeni să nu se simtă 
singur’(Amoris laetitia, 321)

4. INTRODUCERE LA VIDEOCLIPUL 18: 
PARTEA I: SPIRITUALITATEA VIEŢII DE FAMILIE

Spiritualitatea familiei este o spiritualitate de 
comuniune. Viaţa de familie se compune din mii 
de mici gesturi de a da şi de a primi, de a împărţi 
şi de a se lipsi de ceva, de a pune nevoile altora 
înaintea nevoilor noastre. În mijlocul acestei 
realităţi a iubirii dăruite și împărtăşite, dragostea 
lui Dumnezeu e mereu prezentă. 

Persoana umană are o dimensiune socială 
lăuntrică. Creşterea către deplinul potenţial al 
persoanei umane se realizează cel mai bine în 
comuniune cu alţii. Familia este primul loc în 
care avem oportunitatea să experimentăm şi să 
creştem în comuniune cu alţii.

Toate momentele din viaţa de familie, atât cele 
de suferinţă şi durere, cât şi cele de bucurie şi 
sărbătoare, sunt o oportunitate de a ne conecta 
cu ceilalţi şi cu Dumnezeu. Familia în care 

dragostea este împărtăşită şi arătată este un chip 
al iubirii dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt - Sfânta 
Treime - iar dragostea lui Dumnezeu se face  
mereu prezentă. 

Familia în care dragostea este hrănită şi ocrotită 
participă la lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. 
Familiile sunt deschise către viaţă nu numai 
atunci când dau naştere unei noi vieţi, ci şi atunci 
când oferă ospitalitate, mai ales persoanelor 
aflate în nevoie. Familia îşi trăieşte spiritualitatea 
atunci când face loc dragostei să crească în 

interiorul ei, dar şi când îi atinge și îmbogăţeşte 
cu dragostea sa pe alții.  Papa Francisc pune 
accent și pe rolul vital pe care familia îl are în 
promovarea acelor atitudini și valori  care ne 
îndeamnă să avem grijă de căminul nostru, al 
tuturor – planeta pământ. 

The Joy 
of Love

video 
clip 18
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Familia este primul loc în care copiilor le este 
insuflată credinţa. Părinţii le doresc copiilor tot 
binele din lume, cer să fie botezați şi le călăuzesc 
primii paşi pe calea creşterii în credinţă, însă 
ei ştiu totodată că credința nu poate fi impusă 
copiilor. Copiii înşişi au nevoie de propria 
experiență pe drumul credinţei. Au nevoie de 
simboluri, acţiuni, poveşti. Nici părinţii şi nici 
nimeni altcineva nu pot impune propria credinţă 
copiilor. Credinţa copiilor se hrăneşte prin 
practicarea rugăciunii şi prin accesul la simboluri, 
cum ar fi arta religioasă de calitate, aşa încât ei 
înşişi să înceapă să vadă că credința lor e ceva 
atrăgător şi frumos. Deosebit de importante 
sunt momentele de rugăciune în familie, inclusiv 
citirea şi meditarea Sfintei Scripturi.

Există momente de-a lungul fiecărei zile care sunt 
în esență propice rugăciunii şi care duc la o mai 
bună conştientizare a prezenţei lui Dumnezeu. 
Iată numai câteva sugestii: 

• Rugaţi-vă, aducând mulțumire, înainte şi 
după fiecare masă. 

• Însoţiţi-i pe copii atunci când se pregătesc 
pentru Prima Spovadă, Prima Sfântă 
Împărtăşanie şi Sfântul Mir. 

• Încurajaţi-vă copiii să ajute la crearea unui 
spațiu de rugăciune acasă. Ei pot fi rugați 
să aleagă și să aranjeze, de exemplu, în acel 
spațiu diferite obiecte (simboluri religioase) 

în funcție de perioadele/sărbătorile din 
anul liturgic, putând învăța astfel mai bine 
semnificația acestora. 

• Încurajaţi-vă copiii să preţuiască frumuseţea 
naturii în fiecare anotimp şi să descopere în 
ea lucrarea lui Dumnezeu. 

• Arătaţi-le copiilor cum să se îngrijească de 
mediul înconjurător, pe care Dumnezeu nu ni 
l-a dăruit numai nouă, celor care trăiesc pe 
planetă acum, dar şi generațiilor viitoare. 

• Amintiţi-le copiilor să se roage pentru 
membrii familiei care au murit, dar care 
rămân conectaţi cu noi fiind membri ai 
familiei lui Dumnezeu. 

• Vorbiți cu copiii despre întâmplările 
petrecute de-a lungul zilei - e bine ca părinții 
și copiii să-și povestească unii altora despre 
cum reușesc să-şi iubească aproapele; 
încercaţi să citiţi împreună un pasaj din 
Scriptură. 

Discuții (15 min)
• Ce crezi că te ajută să simţi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta şi în tot 

ce se întâmplă în viaţa familiei tale? 

• Cât crezi că este de important pentru copii să aibă şansa de a trăi 
într-o atmosferă de viaţă spirituală?  

• Ce sugestii ai da altor familii?  
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5. Distribuiţi fotocopiile cu sfaturile pe care le dă Papa Francisc familiilor (pagina 60). 
Invitați-i pe participanţi să le citească (5 min)

• Amintiți-vă întotdeauna să spuneţi Te rog, 
Mulţumesc, Iartă-mă… Învăţaţi cum să fiţi 
deschişi şi să comunicaţi atunci când totul 
merge bine, ca să fiţi în stare să o faceţi şi 
atunci când aveți probleme. 

• Sărbătoriţi momentele fericite, succesele 
individuale şi susțineți-vă reciproc atunci 
când treceți prin greutăți. Apreciaţi realizările 
fiecăruia, chiar și atunci când par a fi 
neînsemnate.

• Respectaţi-vă reciproc libertatea. Fiecare are 
nevoie de propriul său spaţiu, unii mai mult 
decât alţii. Sesizarea nevoilor celuilalt aduce 
cu sine încredere şi preţuire. 

• Priviți cu blândeţe. Nu subestimaţi 
importanţa unei priviri iubitoare. 

• Învaţă să ierţi. Înainte de a învăţa să-i iertăm 
pe alţii, să învăţăm să ne iertăm pe noi 
înşine. Nu vă grăbiţi să scoateți în evidență 
defectele persoanei iubite. 

• Ascultaţi-i pe cei mai în vârstă din familie 
atunci când îşi spun povestea lor de viaţă şi, 
mai ales, sfătuiţi-i pe copii și adolescenți să-i 
asculte și ei cu atenţie. 

• Nu vă grăbiţi să vă judecaţi unul pe altul 
până când nu aţi înţeles pe deplin situaţia. 

• Găsiţi-vă mereu timp pentru rugăciunea în 
familie, măcar câteva clipe în fiecare zi. 

6. Discuții (20 min)
• Ce părere ai despre ceea ce ne spune Papa Francisc? 

• Ce consideri a fi provocator? 

• Cu ce vei rămâne din tot ceea ce s-a spus la această întâlnire?  

7. Invitaţi-i pe participanţi să-şi lase în scris impresiile pe o foaie

8. Videoclipul 19: Reflecţii concluzive  (5 min)

9. Ceai/Cafea

SESIUNEA A ȘASEA: O Evanghelie a Speranței pentru familiile noastre

video 
clip 19
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Spiritualitatea familiei este o spiritualitate de comuniune. 
Ajungem la împlinirea ca persoane numai în relaţie cu alţii. 
Familia este locul în care învăţăm să ne împărtășim viaţa unii 
cu alţii prin gesturile zilnice de a da şi a primi,  prin a împărţi 
belşugul şi lipsurile, prin recunoaşterea şi răspunsul dat nevoilor 
celuilalt ca și propriilor nevoi. În toate acestea se află dragostea 
lui Dumnezeu. 

Toate momentele din viața de familie sunt timpi în care intrăm 
în contact cu noi între noi şi cu Dumnezeu. Familia în care 
dragostea este împărtăşită este chipul dragostei dintre Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt. 

Familiile în care viaţa este prețuită prin primirea unei noi vieți ca 
pe un dar și prin grija faţă de alţii, participă la lucrarea creatoare 
a lui Dumnezeu. Papa Francisc îndeamnă familiile să alimenteze 
respectul faţă de „casa noastră comună”, planeta Terra. 

Credinţa copiilor se dezvoltă înainte de toate în familie. În 
fiecare zi sunt oportunităţi pentru a întări credinţa copiilor, de 
exemplu, prin: 

• Rugăciunea în familie 

• Având în casă icoane şi simboluri religioase la vedere  

• Rugăciunea înainte şi după masă 

• Implicarea în pregătirea copiilor la sacramente

• Crearea unui spațiu de rugăciune acasă 

REZUMAT
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• Ajutându-i pe copii să aprecieze frumusețea naturii ca pe un 
semn al dragostei lui Dumnezeu 

• Încurajând grija pentru mediul înconjurător 

• Rugăciunea pentru membrii decedați ai familiei 

• Citirea și meditarea unor pasaje scurte din Sfânta Scriptură. 

SESIUNEA A ȘASEA: O Evanghelie a Speranței pentru familiile noastre
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• Amintiți-vă întotdeauna să spuneţi Te rog, Mulţumesc, Iartă-
mă… Învăţaţi cum să fiţi deschişi şi să comunicaţi atunci când 
totul merge bine, ca să fiţi în stare să o faceţi şi atunci când aveți 
probleme. 

• Sărbătoriţi momentele fericite, succesele individuale şi 
susțineți-vă reciproc atunci când treceți prin greutăți. Apreciaţi 
realizările fiecăruia, chiar și atunci când par a fi neînsemnate.

• Respectaţi-vă reciproc libertatea. Fiecare are nevoie de propriul 
său spaţiu, unii mai mult decât alţii. Sesizarea nevoilor celuilalt 
aduce cu sine încredere şi preţuire. 

• Priviți cu blândeţe. Nu subestimaţi importanţa unei priviri 
iubitoare. 

• Învaţă să ierţi. Înainte de a învăţa să-i iertăm pe alţii să învăţăm 
să ne iertăm pe noi înşine. Nu vă grăbiţi să scoateți în evidență 
defectele persoanei iubite. 

• Ascultaţi-i pe cei mai în vârstă din familie atunci când îşi spun 
povestea lor de viaţă şi, mai ales, sfătuiţi-i pe copii și adolescenți 
să-i asculte și ei cu atenţie. 

• Nu vă grăbiţi să vă judecaţi unul pe altul până când nu aţi înţeles 
pe deplin situaţia. 

• Găsiţi-vă mereu timp pentru rugăciunea în familie, măcar câteva 
clipe în fiecare zi. 

SFATURILE  PAPEI FRANCISC PENTRU FAMILII 










