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Importanţa familiei 

 
S-au dat multe definiţii de-a lungul timpului familiei, este greu însă  să cuprinzi într-o 

paradoxală definiţie viaţa unei familii, cu toate problemele ei, cu toate preocupările ei.  
Vechiul Testament arata că familia este o instituţie divină, întemeiată prin căsătorie având o 
misiune deosebită şi o menire specială. Familia  este cea mai de seamă instituţie aşezată în 
slujba vieţii. Ea este aşezământul cel mai propice în care apare, creşte şi se dezvoltă viaţa 
psihofizica a omului. Este sanctuarul în care apare viaţa, în care iau fiinţă primele posibilităţi 
de relaţie între om şi natură, între om şi om şi între om şi Dumnezeu.   
        
 

Educaţia copiilor 
 

Mediul familial oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale, de comunicare 
afectiva şi verbală cu cei din jur. Activitatea din familie prezintă primul model care 
stimulează iniţiativa copilului în acţiuni umane. Chiar şi când copilul rupe învelişul familial, 
desfăşurând activităţi şi în alte medii sociale, părinţii, fraţii şi alte rude apropiate continuă să 
exercite o influenţă deosebită, având o contribuţie evidentă, în mersul devenirii copilului.  
 Climatul familial de care beneficiază copilul îşi pune amprenta pe personalitatea sa. 
Unui climat familial sănătos îi este proprie o coeziune spirituală trainică, cu adânci implicaţii 
pozitive .Intervenţia educativă a părintelui vizează respectarea particularităţilor nu numai de 
vârsta, ci şi individuale, ce se cer cunoscute. Şi nu numai cunoscute, ci ţinut seama de ele, în 
procesul formării şi dezvoltării personalităţii copilului şi mai târziu a tânărului. 

Întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei care obligă la responsabilitate şi care oferă 
harul dumnezeiesc, familia este mediul de formare şi dezvoltare al adevăratelor virtuţi şi 
totodată drum spre îndumnezeire împreună cu Hristos .                    
 Faţă  de rodul natural – copiii –sotii au diferite obligaţii materiale. In acest sens 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,Se cuvine, dar ca si părinti, tata si mama să nu se zbată să 
lase copiilor numai bani mulţi si avuţie multă, ci mai ales cum să-i poată să-i facă bogati în 
modestie, în bunatate şi în înţelepciune. Să-i facă să nu simtă lipsa de prea multe numai din 
ale trupului, ci mai ales să se doreasca după bunatate, după iubire si modestie”.  
 Pe lângă  aceste obligatii materiale, părintii au  obligatii spirituale, P.F.Patriarh 
Teoctist sublinia: ,,Nu pot trece cu vederea rolul şi pilda părinţilor de familie de a veghea cu 
grija la creştrea copilaşilor spre a-i înscrie la şcoală, spre a-i ingriji în familie pentru ca în 
societate  să se comporte după tradiţia noastră creştină si românească.” Tot Sfântul Ioan Gură 
de Aur aminteşte părinţilor: ,,Purtaţi, dar, grijă mai ales de curăţenia sufletească a copiilor 
voştri şi de bunul lor simţ, căci acestea sunt cele mai preţioase podoabe ale lor”.  
 Dumnezeu a înzestrat pe părinţi cu toate însuşirile esenţiale necesare îndeplinirii 
acestui mare rol de educatori ai copiilor lor. Părinţii au fost, sunt şi vor fi cei dintâi educatori 
ai copiilor lor.  Ei completează iubirea, răbdarea şi jertfelnicia  cu o autoritate naturală, pe 
care numai ei o pot avea.  În relaţiile dintre ei şi apoi în relaţiile lor  cu semenii, părinţii nu 
trebuie să uite că ei sunt exemplul cel mai viu pentru copii lor, şi aşa cum se poartă ei, aşa se 
vor purta şi urmaşii lor.     



,,Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev.” 
S-a spus adeseori şi se spune şi astăzi că nimeni pe lume nu poate înlocui părinţii în 

opera de educare a copiilor lor. Oricât de pregătite ar fi persoanele acelea care sunt puse să 
facă educaţie în familii, în grădiniţe, în şcoli şi în alte instituţii de creştere şi educare – 
instituţii întemeiate de biserică, de stat sau asociaţii – ele rămân totdeauna nişte persoane care 
încearcă să suplinească lipsa părinţilor.  Părinţii au fost şi vor fi întodeauna cei mai 
ideali educatori. Influenţa pe care părinţii o exercită asupra copiilor, în primii ani ai vieţii, 
determină întreaga lui conduită  şi orientare  pentru întreaga lor viaţă. Toate cercetările 
pedagogice arată că educaţia copilului se face în primul rând în cei şapte ani de acasă.. 
Atmosfera familiei este climatul în care cresc şi se formează oamenii viitorului. Exemplul lor 
de viaţă, armonia şi frumuseţea vieţii lor au un impact pozitiv asupra copiilor. Influenţa 
mamei, care prin natura lucrurilor petrece mai mult în preajma copilului mic, este  mai 
hotărâtoare. De aceea s-a spus că cea mai mare fericire pentru un copil esrte să aibă o mamă 
bună, o mamă conştientă de rolul ei de educatoare.  

În lumina principiilor ce se desprind din cărţile Vechiului Testament, educarea 
copiilor este considerată drept o opera grandioasă, ce are ca scop dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii umane, punând accentul cuvenit atât pe latura spirituală, cât şi pe cea materială 
şi că ea este o datorie sfântă a părinţilor, care necesită o atenţie deosebită, o datorie faţă de 
Dumnezeu şi de societate, datorie de la care nu le este îngăduită nici o abatere şi nici o 
greşeală.        

“A căuta sensul existenţei înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu”.   
   

Responsabilitatea educaţiei religioase creştine revine prin excelenţă Bisericii. Mama 
tututror celor născuţi prin botez la viaţa harică.. Cum familia este ,,biserica de-acasă”, părinţii 
au dreptul şi responsabilitatea educaţiei religioase,dat fiind că, prin dreptul firii, ea are cea 
dintâi  responsabilitatea şi posibilitatea formării copiilor, transmiţându-le patrimoniul 
valorilor spirituale pe care ea însăşi le-a trăit şi le trăieşte şi în cadrul cărora s-a constituit şi 
dăinuieşte ca familie. Datorită situaţiei şi funcţiei naturale, părinţii sunt primi educatori ai 
copiilor.. Dreptul şi responsabilitatea educaţiei religioase asupra copiilor, părinţii îl au 
fundamentat pe dreptul natural de părinte şi pe calitatea lor de creştini angajaţi în viaţa de 
familie prin sfânta Taină a Cununiei. Fericitul Augustin spune: ,,Fiecare părinte în casa sa, 
din moment ce este în fruntea casei sale, trebuie să considere că-i revine o responsabilitate  ca 
de episcop în ceea ce privieşte credinţa celor din casa, ca nici unul dintre ei să nu cadă în 
erezie, nici soţi, nici fiul, nici fiica, nici măcar sluga, pentru că şi aceasta a fost  cumpărată cu 
mare preţ.         

Sfantul Ioan Hrisostom este atăt de exigent cu necesitatea unei bune educaţii a 
copilului, cu cât este mai conştient, că, după cum se va deprinde de mic şi când se va face 
mare, precum copacul: dacă-l va îndrepta cineva atunci când este mlădiţă, va rămâne drept, 
iar, dacă-l va lăsa strâmb, atunci când se va întări,nu se va mai putea îndrepta, ci se va frânge. 
,,Dacă sufletul tânăr primeşte pecetea bunelor principii, nimeni nu va mai putea să le şteargă, 
atunci când ele se vor întări ca ceara sigiliului”. 

Educaţia moral- religioasă trebuie asigurată copilului din primii ani de viaţă: "Dacă nu 
plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu". Nu religia, ci lipsa acesteia este o viaţă 
artificială pentru copil, deoarece sufletul copilului se înrudeşte structural cu realitatea 
religioasă: "Adevăr vă spun: Cel ce nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va 
intra în ea". 

Educaţia, ca fenomen social şi general uman, are diverse forme, direcţii şi idealuri. 
Educaţia religioasă dă posibilitatea omului să-şi facă o viziune de ansamblu  asupra sa, a 
destinului său şi asupra lumii. Educaţia religioasă este cu atât mai necesară, cu cât ea vizează 
chemarea eternă a omului şi mântuirea sa, conştiinţa regioasă situându-se ,,la limita 



superioară a oricărei dezvoltări mentale”.       
 După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu 
încetează, ci ea continuă cu aceaşi importanţă, realizându-seînsă, într-o ipostază nouă, de 
interacţiune a funcţiei educative din familie, cu funcţia educativă a instituţiilor de învăţământ. 
De aceea funcţia socio-educativă a familiei nu încetează toată viaţa, căci şi atunci când au 
ajuns adulţi şi şi-au întemeiat o familie, părinţii îi consideră tot copii lor şi pot oricând să vină 
cu un sfat bun pentru ei.    

Mai mult decât ceilalţi factori educativi, contribuţia familiei în educaţia morală şi 
religioasă se impune să devină precumpănitoare şi prioritară. Climatul moral şi religios al 
familiei este considerat de către mulţi psihologi, pedagogi şi sociologi ca fiind condiţia de 
bază a succesului în formarea religiozităţii şi a caracterului religios-moral al copiilor. Familia 
are menirea de a-l introduce pe copil în religia de apartenenţă prin botez, dar şi prin formarea 
primelor conduite sau interiorizarea unor stări de spitit elementare. Să remarcăm faptul că 
familia îl inserează pe copil în cult mai mult prin latura exterioară, expresivă şi mai puţin prin 
latura teoretică, reflectată. Familia trebuie mai mult să formeze decât să informeze. Copilul 
,,absoarbe” din mediul apropiat, familial, primele impresii, conduite,  copii vor face sau vor 
crede precum părinţii imitând comportamentele acestora. Vom sublinia faptul că la ora 
actuală însăşi familia are nevoie de o educaţie solidă.   

Părinţii dacă au în concepţia lor despre viaţă cât de puţin din ceea ce înseamnă 
omenia, îşi îndrumă copii spre un rost de trăire mai înaltă, dascălii cultivă în ucenici virtuţi 
vrednice de strădanii istovitoare; Biserica tinde să-şi desăvârşească fiii ei duhovniceşti, după 
modelul Omului desăvârşit, care este Iisus Hristos, iar statul năzuieşte să crească cetăţeni spre 
obţinerea unor generaţii mai bune, mai demne, mai fericite din toate punctele de vedere.  

În toate cazurile, omul ca subiect al acţiunii educative stă în centru educaţiei şi 
constituie în sine şi prin sine, pârghia unei creşteri, rotunjiri şi împliniri spirituale, de aceea 
educaţia nu poate fi detaşată de om. Căci numai omul, cu specificul ce i-a încredinţat 
Dumnezeu, este în măsură să stabilească legătura sufletească şi comuniunea spirituală cu cel 
sau cei ce stau sub înrâurirea educaţiei şi prin el se mijloceşte transmiterea pentru alţii, a 
valorilor morale realizate prin vremi şi pentru generaţii întregi. După învăţătura Sfintei 
noastre Biserici, familia este un aşezământ dumnezeiesc şi temelia vieţii de obşte. Ea se 
întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre un bărbat şi femeie, binecuvântată de 
Dumnezeu în faţa Sfântului Altar. Această legătură răsare din imboldul firesc  sădit de 
Dumnezeu în om, ,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa si se va alipi de femeia 
sa şi vor amândoi un trup”.  

Cartea Genezei ne spune că Dumnezeu a creat pe Eva din coasta lui Adam, ca omul să 
nu fie singur. Acest lucru se vede şi mai clar dacă luăm în calcul modalitatea în care a fost 
adusă la existenţă din Adam: ,,Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; 
şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul cu carne. Iar coasta luată din 
Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi i-a zis Adam: Iată acesta-i 
os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din 
bărbatul său...” Prin aceasta se exprimă nu numai împlinirea unei necesităţi umane, ci şi 
oglinidirea în fiecare din cei doi a chipului lui Dumnezeu. Prin fiecare din cei doi Dumnezeu 
comunică cu celălalt într-un mod mai deosebit: ,,Iubirea dintre soţi este indicativul biblic al 
iubirii lui Dumnezeu”.        

Nici Dumnezeu nu e o singură persoană, căci în acest caz n-ar fi iubire şi adevăr. 
Dumnezeul crestin este  Dumnezeul iubirii şi comuniunii treimice. Şi nici omul n-ar  fi cu 
adevărat chipul lui Dumnezeu, dacă ar rămâne o manadă închisă în ea însăşi, fără să reflecte 
comuniunea specifică Creatorului Său.       
     



Omul este unitate completă pentru că unitatea se realizează în dualitatea personală, 
neuniform, ci complementară dintre bărbat şi femeie: ,,Şi a făcut Dumnezeu pe om, după 
chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el , bărbat şi femeie i-a făcut pe ei.”.Căsătoria, ca legătură 
naturală pe viaţă dintre barbat şi femeie, se întemeiază pe faptul  că bărbatul şi femeia 
alcătuiesc numai împreună unitatea completă sau familia. Familia se naşte din două persoane, 
care devin soţ şi soţie. Biserica Ortodoxă percepe familia creştină drept o legătură a dragostei 
dintre un bărbat şi o femeie, care consimt liber să convieţuiască şi care primesc în acest scop 
harul lui Dumnezeu.     

Căsătoria este în primul rând o legătură spirituală şi familia înseamnă o unire măreaţă 
şi puternică şi chiar acolo, unde trăinicia ei nu este vizibilă din exterior, legătura aceasta 
spirituală nu poate fi distrusă. Ce poate fi mai important pentru omenire decât, familia. Mulţi 
oameni strecurându-se în fugă pe cărările cele înguste ale vieţii, nu văd frumuseţea şi măreţia 
familiei, ei nu o cinstesc cu tributul cuvenit de admiraţie, mulţi oameni aproape că nu o 
observă deloc, iar unii ignoranţi chiar îi tăgăduiesc cu totul dreptul la existenţă. Căsătoria 
devine o unire tainic-harică între un bărbat şi o femeie, iar familia după cuvintele Sf. Ap . 
Pavel ,,biserica familială” adică o parte din Sfânta Biserică, ca o unire divin-umană, ca un 
trup tainic a lui Hristos. 

Familia a fost , este şi va fi pentru toate timpurile şi în toate împrejurările vieţii cea 
mai sigură, temelia nezdruncinată şi în aceaşi timp institiţia cea mai desavârşită care asigură 
dezvoltarea sănătoasă atât a vieţii fizice, cât şi a celei morale. Din punct de vedere creştin 
familia este instituţia care determină şi asigură frumuseţea morală, armonia spirituală şi 
desfăşurarea vieţii normale a credincioşilor în cadrul Bisericii lui Hristos.   
 Importanţa familiei  pentru societate a fost recunoscută  de toţi oamenii mari ai  lumii: 
filozofi, sociologi, pedagogi. S-a spus pe drept cuvânt că familia este purtătoarea focului 
sacru al oricărei civilizaţii, ea este stratul unde se plantează sâmburele moralităţii, este 
mijlocitoarea între generatiile vechi şi noi”.   

În parlamentul Angliei lordul Beaconfield a rostit urmatoarele cuvinte: ,,Familia este 
temelia cea mai unitară a oricărei civilizaţii. De aici pornesc toate puterile sau toate 
slăbiciunile care îndrumă societatea omenească  spre bine sau spre rău, spre virtute sau spre 
patimi şi prăbuşire, familia este izvorul şi leagănul neamului şi fiecare popor este şi va fi 
întodeauna aşa cum a fost modelat în sânul familiei.”     
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