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Spiritul Familial

Pe cât de mult ne inspiră, cele trei lecturi de la această sărbătoare a sfintei 
Familii, nu se potrivesc complet scopului nostru de astăzi. Cele trei evanghelii, 
toate luate din narațiunile copilăriei scot în evidență tema mântuirii lui Cristos. 
Acestea nu au fost scrise pentru a ne relata viața de familie a lui Isus. Lectura 
luată din Coloseni trădează o anumită condiționare culturală în ceea ce privea 
supunerea soțiilor față de soți lor, urmată de o îndemnare asemănătoare desti-
nată slujitorilor în ceea ce îi privea pe stăpâni lor. Lectura luată din Ben Sirah 
este însă, potrivită pentru această sărbătoare de astăzi. Textul prevede anumite 
situații care predomină, senilitate, Alzheimer-ul, casele de îngrijire, responsa-
bilitatea copiilor de a asculta. Această lectură nu ne ajută prea mult decât cu 
amintirea că unii dintre părinți noștri bătrâni sunt cu toți abandonați. Nu pot 
să nu mă întreb oare dacă poate fi un păcat al nerecunoștinței această uitare a 
celor care ne-au dat atât de mult. Dacă privim la toate lecturile de astăzi, chiar 
dacă vom observa că predomină și alte teme, tot putem observa o linie subtilă 
ce duce spre iubirea și respectul din familie. Dacă privim la familia lui Isus, 
vom putea observa dedicarea închinării, anxietatea pierderii, bucuria regăsirii. 
Aceste valori sunt importante și asupra cărora trebuie să reflectăm. Chemarea 
lui Paul la iertare, generozitate și blândețe și la îndemnul de a evita ciondăneala 
și cicălelile care astăzi parcă au prins tot mai multă amploare.

Un lucru e sigur, că Scripturile sunt complet împotriva decimării și dispari-
ției familiei, atât de atacată în ziua de astăzi. Soluția la multe probleme sociale 
de astăzi nu poate sta pur și simplu la picioarele guvernanților. Religia are și ea 
o imensă responsabilitate în consolidarea vieții familiei, iar religia are datoria 
de a adresa unele întrebări destul de dure. De ce valorile familiei sunt atât de 
respinse? Copii vor crește buni creștini și buni cetățeni doar atunci când vor 
crește iubiți, motivați, disciplinați, și educați de către părinți dedicați valorilor 
religioase și sociale. Cu toți suntem conștienți de realitatea de astăzi, de casele 
distruse, de familiile cu un singur părinte, cu copii lăsați singuri, copii abuzați, 
părinți dependenți. Iar lista poate continua la nesfârșit. Pe de altă parte e adevă-
rat faptul că a avea grijă de cei bătrâni nu e întotdeauna o sarcină ușoară, iar de 
cele mai multe ori aproape imposibilă. Însă părinți noștri au dreptul la iubire. 
Iar familiile lor sunt primele răspunzătoare de aceasta.

Dacă stăm să ne gândim, vom observa că Isus a crescut într-o familie din-
tr-un mic sătuc din Palestina. Nu există nici o îndoială asupra faptului că a luat 
multe de la părinți lui, de la modul în care trăiau ei, de la cum se rugau și mun-
ceau. El a fost crescut ca oricare alt copil. La un moment dat, ei chiar se puteau 
mândri de fiul lor adolescent. Își făcuse treaba cum trebuie. Oameni trebuie 
convinși astăzi că viața de căsătorie este o mare responsabilitate. Iar dacă este 
îndeplinită cum trebuie atunci bucuriile sunt numeroase. Ce compliment mai 
bun poate primi un copil decât acesta, Văd mult din părinți tăi în tine.



LECTURA I
Cel ce se teme de Domnul îi cinsteşte pe părinţii săi.

Citire din cartea Ben Sirah                                          3,3-7.14-17a
Cel care îl cinsteşte pe tatăl ispăşeşte păcate şi le va evita şi rugăciu-

nea lui de fiecare zi va fi ascultată şi ca unul care strânge comori este cel 
care o onorează pe mama sa. 5Cel care îl cinsteşte pe tatăl va fi bucurat 
de către fii şi, în ziua rugăciunii sale, va fi ascultat. 6Cel care-l onorează 
pe tatăl îşi va lungi zilele şi cel care-l ascultă pe Domnul o va linişti pe 
mama sa. 7Cel care se teme de Domnul îl cinsteşte pe tatăl şi ca pe niş-
te stăpâni îi slujeşte pe cei care i-au dat naştere. 14Căci fapta bună faţă 
de tatăl nu va fi neglijată şi, în schimbul păcatelor, va fi clădită o casă 
nouă pentru tine. 15În ziua strâmtorării tale, Domnul îşi va aduce aminte 
de tine; precum este căldura pentru brumă, tot aşa vor pieri păcate tale. 
16Cel care-l părăseşte pe tatăl este ca unul care spune blasfemie şi cel 
care o mânie pe mama este blestemat de Domnul. 17aFiule, împlineşte-ţi 
cu blândeţe lucrările tale!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: 1)

R.: Fericiţi sunt toţi cei care 
      se tem de Domnul şi umblă pe căile sale.

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale! R.



LECTURA A II-A
Duceţi viaţa de familie în Domnul!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-21
Fraţilor, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă 

deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi 
răbdare! 13Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere îm-
potriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertaţi şi 
voi! 14Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubire, care este 
legătura desăvârşirii! 15Să domnească în inimile voastre pacea lui Cris-
tos, la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup, şi fiţi recunoscători! 
16Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! Învăţaţi-vă şi îndem-
naţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cân-
tări spirituale! Cântaţi-i lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre! 
17Şi tot ceea ce faceţi în cuvânt sau cu fapta, toate să le faceţi în numele 
Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el! 18Femeilor, 
fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine în Domnul! 19Bărbaţilor, 
iubiţi-vă femeile şi nu fiţi aspri faţă de ele! 20Copii, ascultaţi-i pe părinţi 
în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului! 21Părinţi, nu-i împingeţi 
pe copiii voştri la disperare, ca să nu se descurajeze!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Col 3,15a.16a
(Aleluia)   Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos! 
Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin!  (Aleluia)

EVANGHELIA
Ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt!

† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfân-
tul Matei                             2,13-15.19-23

După ce au plecat magii, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis 
lui Iosif , zicând: „Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt 
şi stai acolo până când îţi voi spune, pentru că Irod are de gând să caute 
copilul ca să-l ucidă!” 14Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui, 
în timpul nopţii, şi a plecat în Egipt. 15A rămas acolo până la moartea lui 
Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul 
care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 19După ce a murit Irod, 
iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, 20şi i-a spus: 
„Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui şi mergi în ţara lui Israel, pentru 
că au murit cei care căutau să ia viaţa copilului!” 21Sculându-se, Iosif a 
luat copilul şi pe mama lui şi a intrat în ţara lui Israel. 22Auzind că Arhe-
lau domnea în Iudeea în locul tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. 
Fiindu-i revelat în vis, s-a dus în părţile Galileii 23şi a venit să locuiască 



în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin 
profeţi: „Se va chema Nazarinean”.                                                                         

Cuvântul Domnului
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Preaiubiților, ne unim acum în rugăciune ca fii ai unei mari fami-
lii și îi cerem Domnului să dăruiască familiilor noastre capacitatea 
de a crește în iubire și ajutor reciproc, după exemplul familiei din 
Nazaret. Să spunem împreună: 

R. Reînnoiește Doamne, familiile noastre!
- Pentru sfântul părinte papa, Tatăl familiei lui Dumnezeu, ca el 

episcopi și preoți ce păstoresc familia lui Dumnezeu, Biserica, să o facă 
cu iubire, grijă și gingășia lui Cristos însuși. R.

- Pentru conducători noștri civili, ca ei să promoveze și să susțină 
familia prin legi și reguli, pentru ca astfel să contribuie la sănătatea so-
cietății. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să se bucure de o viață de familie bună, 
dătătoare de viață și să fie membri fericiți a unei familii mult mai mari a 
lui Dumnezeu, Biserica. R.

- Pentru familiile și locuințele noastre, ca să ne putem iubii fami-
liile în mod egal, și să îi putem conduce pe toți membri ei spre harul și 
adevărul lui Dumnezeu. R.

- Pentru toți cei căsătoriți, ca ei să crească în iubirea care i-a adus 
împreună la început, până când vor fi împreună în casa Tatălui veșnic. R.

- Pentru bătrâni, prieteni, vecini și rude singure, ca să putem ajunge 
la ei cu grija și iubire familială pentru ai putea duce la iubirea lui Dum-
nezeu. R.

- Pentru membri răposați ai familiilor noastre, ca prin rugăciunile 
noastre, să ajungă în casa cerească unde sperăm să ne alăturăm și noi lor 
într-o bună zi. R.

Părinte sfânt, tu ai voit pentru fiul tău o familie umană în care să 
crească prin raporturile de afecțiune și trăirile familiale zilnice. Fă 
ca familiile noastre, hrănite la masa cuvântului și la masa Euharis-
tiei, să dea Bisericii și pentru lume, o mărturie generoasă de dăruire 
reciprocă, trăire din iubire. Tu, care viețuiești și domnești în vecii 
vecilor, Amin.


