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ROMÂNIA

Preacucernici Pãrinþi; Iubiþi fraþi ºi surori în Domnul,
”Anul 2011 a fost consacrat în Biserica noastrã omagierii Tainei Sfântului Botez ºi
Tainei Sfintei Cununii, având în vedere cã atât Taina Sfântului Botez, cât ºi Taina Sfintei
Cununii stau la baza familiei creºtine. Prin naºterea de copii, familia este dãtãtoare de
viaþã, arãtând conlucrarea ei cu Dumnezeu – Izvorul Vieþii –, Care doreºte ca toþi
oamenii sã participe la fericirea Sa veºnicã în Împãrãþia Cerurilor. În familie, copiii sunt
pregãtiþi pentru a deveni buni cetãþeni ai patriei pãmânteºti, dar ºi fii duhovniceºti sau
cetãþeni ai patriei cereºti, ai raiului.
Familia este icoanã ºi arvunã a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trãieºte
taina filiaþiei, fraternitãþii ºi paternitãþii, respectiv bucuria de a fi copil, frate (sau sorã)
ºi pãrinte. De la familia conjugalã sfinþitã (creºtinã) copilul învaþã ce este familia spiritualã sfinþitoare, adicã Biserica, ai cãrei membri sunt numiþi fii ºi fiice, fraþi ºi surori,
pãrinþi ºi maici duhovniceºti în Hristos Domnul.
Sfinþirea vieþii este principalul scop al familiei. Naºterea de prunci este semnul binecuvântãrii lui Dumnezeu ºi rodul iubirii soþilor, al dorinþei lor de a avea copii ºi de a-ii
creºte cu dragoste. Însã, nu numai naºterea de prunci afirmã vocaþia femeii ca mamã
ºi a bãrbatului ca tatã, ci ºi educaþia sãnãtoasã datã copiilor, pentru cã implicã iubire
ºi rãbdare, spune Sfântul Ioan Gurã de Aur. Copiii sunt dãruiþi familiei de Dumnezeu,
pentru a fi cãlãuziþi spre dobândirea vieþii veºnice. Pãrinþii dupã trup ºi naºii, ca pãrinþi
duhovniceºti, au datoria sã se îngrijeascã de copii, sã-ii creascã în credinþã ºi sã îi ajute
sã caute iubirea Tatãlui ceresc. Pãrinþii, atât cei naturali, cât ºi cei spirituali, care nu se
îngrijesc de buna educaþie a fiilor lor în credinþã, ar trebui sã fie socotiþi ucigaºi de
copii, spune acelaºi Sfânt Pãrinte.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea
Sfântului Duh sã fie cu voi cu toþi! (II Corinteni 13, 13)”
Preºedintele Sf. Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
†DANIEL
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