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VOCA}IA FAMILIAL| A FIIN}EI UMANE

Pr. prof. dr. Ioan C. TE{U

Izvoarele sociologice, psihologice, teologice, medicale vorbesc
despre o real\ criz\ a familiei. Ceea ce alt\dat\ era considerat „lea-
g\nul civiliza]iei”, mediul, cadrul [i atmosfera cea mai propice afir-
m\rii [i dezvolt\rii fiin]ei [i personalit\]ii umane este considerat as-
t\zi, adeseori, o piedic\ în calea realiz\rii profesionale, [i din acest
motiv este amânat [i ignorat. Ast\zi sunt tot mai numeroase „uniu-
nile consensuale”, „cuplurile studen]e[ti”, rela]iile de prob\, ba chiar
[i numai pentru o zi sau o noapte, a[a cum se leag\ la unele „s\rb\-
tori ale iubirii”, cum ar fi „Valentine’s Day”, toate acestea tr\dând,
pe de o parte, spiritul sau „duhul” lumii în care tr\im, aflat\ într-o
c\utare exacerbat\ [i frenetic\ a satisfacerii poftelor [i a împlinirii
pl\cerilor, de cele mai multe ori trupe[ti, carnale [i grosiere, iar pe
de alt\ parte, fuga de responsabilitatea întemeierii unei familii. 

Interesant este [i faptul c\ mare parte a lucr\rilor de specia-
litate care abordeaz\ problemele familiei constat\ cu triste]e [i regret
dec\derea ei [i criza în care se afl\ [i, în încercarea de a identifica
solu]ii la aceast\ problem\, recomand\, în unanimitate, ca o form\
de revigorare [i restabilire a demnit\]ii, scopului [i rostului familiei
în lume [i în via]a omului, reîntoarcerea la valorile ei tradi]ionale. 

Lucrul de care are cea mai mare nevoie lumea de ast\zi este toc-
mai identificarea [i cultivarea valorilor celor mai înalte ale vie]ii,
singurele care îi pot aduce omului adev\rata împlinire, pe care toate
bunurile sau comorile materiale, adunate la un loc, nu i le pot
oferi, iar una dintre aceste valori perene trebuie s\ fie [i familia.

~ntr-o perioad\ în care se clameaz\ cu tot mai mult\ insisten]\
a[a-zisa „liberalizare sexual\”, „democratizarea” [i emanciparea
rela]iilor dintre cele dou\ sexe, în care se vorbe[te despre o „nou\
dezordine amoroas\”1, rela]iile dintre b\rbat [i femeie, precum [i

1  Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine amoroas\, traducere de

Lumini]a Br\ileanu, Editura Nemira, Bucure[ti, 1995 [i reedit\rile.
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întreg complexul de expectative reciproce au sim]it modific\ri
majore.

Autorii unei monografii consacrate problemelor familiei con-

temporane, anun]ând c\ „familia nu mai exist\”2 sau, cel pu]in în

accep]iunea comunitar\, ea „s-a destr\mat complet”3, a[ezau la

originea acestei crize a familiei muta]iile provocate de „revolu]ia

sexual\” sau de „emanciparea femeii”, în sensul c\ „a[tept\rile fe-

meii au devenit tot mai mari, iar acest lucru s-a realizat în paralel cu

diminuarea obliga]iilor pe care le avea, în mod tradi]ional. Acest

lucru a fost posibil deoarece mi[carea feminist\ a militat continuu

nu numai pentru o reconsiderare a statutului (politic, profesional,

cultural etc.) femeii în societate, ci [i a statutului [i rolului ei în fa-

milie. Femeile nu mai vor s\ fie simple ma[ini de f\cut dragoste [i

copii. Afirmarea lor pe plan politic, profesional, în via]a public\

presupune o reconsiderare drastic\ a sarcinilor de rol din cadrul

familiei. Dac\ înainte femeile acceptau ele însele departajarea de

roluri [i complementaritatea de tip tradi]ional, acum multe din ele

v\d în complementaritatea de acest gen o mare inechitate [i o si-

tua]ie conflictual\. Apoi, femeile au înv\]at s\ lupte pentru un statut

egalitar, nu cu propriile lor arme ci, din p\cate, cu armele sexului

opus (agresivitate etc.), atitudine ce induce doar efecte negative, din

perspectiva unei rela]ii autentice. Departe de a fi un câ[tig sau o

cre[tere în planul personalit\]ii feminine, acest comportament nu

este decât un surogat, iar pre]ul pl\tit recunoa[terii pozi]iei egali-

tare a femeii în plan profesional, economic [i socio-politic reprezint\,

de fapt, pierderea celor mai autentice tr\s\turi avute, tr\s\turi pen-

tru care a fost apreciat\ [i valorizat\”4.

Voca]ia familial\ a omului 

Din primele pagini [i capitole ale Sfintei Scripturi a Vechiului

Testament, în cartea Facerea, autorul biblic exprim\ o „bun\voire”

a lui Dumnezeu, aceea de a fi creat pe om, fiin]a Sa iubit\, regele

2  Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperc\, Incursiune în psihosociologia [i psihose-

xologia familiei, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucure[ti, 1998, p. 38.
3  Ibidem. 
4  Ibidem, pp. 44-45.
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[i preotul întregii crea]ii, spre împlinire în dialog [i comuniune cu

un „altul”, care îi devine un „aproape”, mai interior chiar decât î[i

este el însu[i. Prin exprimarea faptului c\ „a v\zut Dumnezeu c\ nu

este bine ca omul s\ fie singur” (Facerea 2, 18), se arat\, înc\ din pri-

mele momente ale existen]ei umane, dorul fiin]ial al omului de des-

chidere [i dialog, spre comuniune de tr\ire, spre împ\rt\[ire de sen-

timente [i speran]e. Pe bun\ dreptate, se poate afirma, în deplin\

consonan]\ cu teologul occidental Paul Evdokimov, c\ „nu exist\

decât o suferin]\, aceea de a fi singur”5. 

Urmarea acestei constat\ri din partea lui Dumnezeu a fost cre-
area, spre ajutorarea b\rbatului, a primei femei – Eva, mam\ a
neamului omenesc. Crearea Evei din coasta lui Adam are o sem-
nifica]ie spiritual\ înalt\. O cugetare în]eleapt\ spune c\ „Dumne-
zeu a creat femeia din coasta b\rbatului cu un scop. Nu din capul
lui, pentru ca s\-l st\pâneasc\, [i nici din picioarele sale, pentru a
nu fi c\lcat\ în picioare, ci dintr-o parte de sub bra]ul s\u protec-
tor, încât s\ mearg\ al\turi pe drumul vie]ii”6. Ea nu a fost creat\
din capul acestuia, pentru a deveni superioar\ [i conduc\toare a
lui, nici din picioarele sale, ca una ce ar fi fost în istorie [i în via]a
personal\ inferioar\ [i umil\, nici din mâinile lui, ca o simpl\ exten-
sie a acestuia [i pentru a-i împlini sarcinile [i responsabilit\]ile lui,
ci din coasta sa, dintr-un loc mult mai apropiat de inima sa, de su-
fletul s\u, decât celelalte organe, confundându-se, prin dragoste,
cu îns\[i fiin]a lui. 

De atunci [i pân\ la sfâr[itul vie]ii pe p\mânt, b\rbatul [i fe-
meia se vor c\uta necontenit, î[i vor c\uta împlinirea unul al\turi
de cel\lalt [i prin aceasta vor c\uta s\ fug\ de singur\tate unul în
bra]ele celuilalt, sub ocrotirea vie]ii [i inimii celuilalt. B\rbatul [i
femeia – i[ [i i[a – î[i vor c\uta fiecare jum\tatea, „sufletul pe-
reche” [i nu vor tr\i cu adev\rat via]a decât prin descoperirea lui.
C\utarea constituie tensiunea esen]ial\ [i existen]ial\ a vie]ii lor,
ra]iunea fericirii lor, iar aflarea – sensul ei suprem. Prin urmare,
b\rbatul – urma[ul lui Adam – î[i va c\uta coasta lips\ – femeia
sa, f\r\ de care niciodat\ nu mai este om deplin, iar femeia î[i va

5  Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfin]enia unirii conjugale în lumina tra-

di]iei ortodoxe, edi]ia a II-a rev\zut\, traducere de Gabriela Moldoveanu, Aso-

cia]ia filantropic\ medical\ cre[tin\ „Christiana”, Bucure[ti, 1999, p. 127. 
6  Anonim, la Zig Ziglar, Secretul c\sniciei fericite, traducere de Irina-Marga-

reta Nistor, Curtea Veche, Bucure[ti, 2001, p. 136. 
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c\uta locul din care a fost luat\ [i creat\7, cei doi întâlnindu-se [i
împlinindu-se astfel pentru totdeauna. 

Omul are o voca]ie familial\, se împline[te deplin, ca fiin]\, [i
î[i actualizeaz\ plenar toate poten]ele fiin]ei sale doar în comu-

niune [i împ\rt\[ire de fiin]\ [i sens. Cel mai adesea, iluzia, arare-
ori realitatea, fericirii sale o gust\ al\turi de o alt\ persoan\. În

timp ce marile tragedii ale lumii [i vie]ii, în general, [i, în parti-
cular, cele personale sunt tr\ite în singur\tate [i t\cere, bucuriile

sunt experiate în comuniune [i d\ruire. În vreme ce omul simte
nevoia s\-[i limiteze suferin]a, izolând-o doar la propria fiin]\ [i spe-

rând astfel s\ o elimine, el î[i comunic\ bucuria pentru a fi tr\it\
deplin, dorind s\ o împ\rt\[easc\ [i s\ o multiplice. Dac\ suferin-

]ele personale, ca nedeplin\t\]i [i prilejuri de smerire, sunt tr\ite in-
tens [i personal, bucuriile, ca prilejuri de realizare de sine, cap\t\ va-

loare real\ doar prin împ\rt\[irea lor celor apropia]i [i confiden]i. 
Fiin]a uman\ î[i arat\ voca]ia ei esen]ial\, familial\, chiar [i în

afara familiei, prin persoanele solitare sau din via]a monahal\. Atât
persoana celib\, purtând în sine nostalgia comuniunii, cât [i mo-

nahul, ridicându-se printr-o via]\ de ascez\ trupeasc\ [i sufleteasc\
la „chipul îngeresc” de vie]uire, apar]in marii familii umane [i sunt

încorpora]i familiei Bisericii, prototip al rela]iilor dintre b\rbat [i fe-
meie [i conducând spre Arhetip – Sfânta Treime. Astfel, indiferent

c\reia dintre cele dou\ forme sociale de vie]uire i-ar apar]ine – fie
cea mireneasc\, fie cea monahal\ –, omul î[i manifest\ voca]ia

comunitar\, de fiin]\ dialogic\ [i, în mod special, cea familial\. Dac\
cei care tr\iesc în lume [i în societate poart\ mare parte a dialo-

gului cu semenii [i cu ei în[i[i, cei ce tr\iesc în absen]a semenilor,
în singur\tate [i recluziune, poart\ dialogul, pe aripile rug\ciunii,

cu P\rintele Ceresc.
Aceast\ înalt\ tr\s\tur\ a sufletului omului face parte din carac-

terul nealterabil al „chipului lui Dumnezeu”, dup\ care a fost creat.
{i precum Creatorul s\u este Treime de Persoane, la fel [i omul

tinde s\ exprime acest raport în via]a sa. Iubirea intratrinitar\, ce ca-
racterizeaz\ rela]iile dintre Persoanele Sfintei Treimi, î[i are cores-

pondent [i reflexie în rela]iile de iubire [i d\ruire dintre oameni, în-
cât se poate afirma c\, pe m\sura cultiv\rii [i extinderii iubirii sale

7  Marko I. Rupnik, Serghei S. Averin]ev, Adam [i coasta sa. Spiritualitatea iu-

birii conjugale, traducere de Constantin Hadarag, Editura Ars Longa, Ia[i, 1996,

p. 25. 
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la semenii s\i, fiin]a uman\ î[i actualizeaz\ virtualit\]ile chipului

divin, pe care îl poart\ în sine, conducându-l spre asem\narea cu
P\rintele s\u Ceresc. Maximum de iubire devine astfel maximum

de har [i plin\tate de sfin]enie. 
Voca]ia familial\ a fiin]ei umane este una esen]ial\ [i originar\,

dat\ ei prin crea]ie [i înscris\ în profunzimile sale, în însu[i chipul
lui Dumnezeu, pe care îl p\streaz\ în str\fundurile fiin]ei sale. În
m\sura în care î[i împline[te aceast\ voca]ie, fie în cadrul marelui
neam omenesc, fie în cadrul familiei ecleziale, care este Biserica,
sau a celei restrânse – c\minul s\u –, ea d\ expresie chipului s\u
dumnezeiesc [i pune în lucrare darurile acestuia. Maximum de iubire
devine astfel maximum de apropiere [i asem\nare cu Dumnezeu.

Tr\ind în golul singur\t\]ii, ea las\ neactualizat\ tr\s\tura cea mai
important\ a chipului s\u divin, izolându-se [i privându-se ea îns\[i
de împ\rt\[irea de Dumnezeu [i de darurile Sale suprafiin]iale. 

B\rbatul [i femeia — suflete complementare

Preludiul sentimental al familiei îl constituie prietenia, perioada

cea mai frumoas\ dintr-o rela]ie, în care fiecare dintre cele dou\

persoane se descoper\ una pe alta, î[i cunosc bog\]ia [i frumuse]ea

sufleteasc\. Rela]ia dintre ei are la baz\ iubirea, care, în aceast\ pe-

rioad\, împodobe[te totul. Iubirea înfrumuse]eaz\ nu doar chipul,

ci [i via]a persoanei iubite, f\când din ea un ideal. Acum este mo-

mentul cel mai potrivit ca tinerii s\ î[i propun\ idealul de via]\, s\

î[i împ\rt\[easc\ unul altuia ceea ce au mai frumos [i înalt în via]\,

s\ încerce s\ se întreac\ unul pe altul în cuvinte, gesturi [i fapte de

iubire [i pre]uire. Când iube[te, omul nu vede cu ochii, ci cu inima,

cu ochiul l\untric, [i de aceea le vede pe toate purtând alte carac-

tere, împodobite cu lumin\ [i dragoste. Când iubim pe cineva, îl

vedem mai frumos [i mai bun decât ar putea chiar fi în realitate.

{i aceasta pentru c\ iubirea idealizeaz\ persoana îndr\git\.

Un bun cunosc\tor al acestor realit\]i ale vie]ii tainice umane,

Vasile Pavelcu, ar\ta c\ în aceast\ etap\ a rela]iei dintre dou\ per-

soane iubirea înfrumuse]eaz\, idealizeaz\ [i înnobileaz\ persoana

iubit\. „Dac\ la început, spunea profesorul [i academicianul men-

]ionat, suntem pl\cut impresiona]i de zâmbetul unei persoane, pl\-

cerea cuprinde treptat ochii, fruntea, mâinile [i întreaga f\ptur\ a

fiin]ei îndr\gite. De la fiin]a ei fizic\, sentimentul cuprinde întreaga
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ei ambian]\; astfel, îndr\gim casa persoanei iubite, strada, ora[ul în

care locuie[te, c\r]ile ei preferate, ziua [i anotimpul când ne-am

cunoscut, prietenii [i cunoscu]ii ei. Toate ne aduc aminte de ea. Iu-

birea transfigureaz\ întreaga lume a fiin]ei iubite.”8

A[a cum am putut constata într-o alt\ cercetare a noastr\, iubi-

rea împodobe[te totul, c\ci, „pentru cel ce iube[te curat [i adev\-

rat, persoana iubit\ este idealul vie]ii sale, chiar dac\ mai exist\ în

sufletul acesteia h\uri [i întunecimi. Le iube[te [i pe acestea pentru

c\ n\d\jduie[te c\ le poate schimba în vârfuri [i culmi ale vie]uirii [i

iubirii”9. Atunci când se îndr\goste[te [i iube[te, „omul îl vede pe

cel\lalt în chip frumos. Îl vede cu ochii iubirii, îl vede a[a cum este

cel\lalt în inim\. Când cineva este îndr\gostit, crede c\ persoana

iubit\ este cea mai frumoas\, cea mai bun\, cea mai inteligent\ din

lume, în timp ce ceilal]i tind s\-i redimensioneze aceast\ viziune. So-

loviov afirm\ c\ omul care vede bine este doar omul îndr\gostit”10. 

În starea privilegiat\ de îndr\gostire, „se merge mult mai de-

parte, fiecare încercând din r\sputeri s\ ajung\ identic celuilalt. Ast-

fel, fiecare copiaz\ atitudinile, gândurile, limbajul celuilalt, î[i apro-

priaz\ emo]iile, gândurile celuilalt, adopt\ polii de interes ai celui-

lalt, îi satisface pân\ [i cele mai mici rug\min]i. Invers, [tergem ceea

ce ne diferen]iaz\ prea tare de acesta, limitându-ne expresiile perso-

nale, renun]ând la a[tept\rile noastre [i pierzând din vedere pro-

priile noastre pl\ceri. Interesant este c\ imit\m mai ales ceea ce

iubim la cel\lalt din sine, adic\ propriile noastre proiec]ii asupra

celuilalt; [i aici Narcis ne manipuleaz\. Mai mult chiar, tot tr\ind îm-

preun\, partenerii ajung, în mod spontan, s\ semene între ei. Re-

zultatul este c\ cel\lalt devine dublul eului nostru, geam\nul nos-

tru, clona noastr\”11.

Aceast\ idealizare a persoanei iubite poart\ în ea [i o doz\ de

narcisism, de iubire de noi în[ine, transferat\ îns\ asupra persoa-

nei iubite, pentru c\, în realitate, „fiecare dintre cei doi parteneri

8  Vasile Pavelcu, Din via]a sentimentelor, Editura Enciclopedic\ Român\, Bucu-

re[ti, 1969, p. 82. 
9  Preot Ioan C. Te[u, Din iadul patimilor spre raiul virtu]ilor. Cuvinte de folos

duhovnicesc din spiritualitate filocalic\, Editura CHRISTIANA, Bucure[ti, 2000,

p. 154. 
10  Marko I. Rupnik, Serghei S. Averin]ev, op. cit., p. 30. 
11  Dr. Gerard Leleu, Cum s\ fim ferici]i în cuplu. Între fidelitate [i infidelitate,

traducere din limba francez\ de Claudia Alecu, Editura Trei, Bucure[ti, 2003, p. 36. 
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se vede în ochii celuilalt a[a cum ar dori el s\ fie; fiecare se con-

templ\ în imaginea sa idealizat\”12. Se uit\ la cel\lalt, contemplân-

du-se îns\ pe sine însu[i ca într-o oglind\ care m\re[te dimensiunile.

Se caut\ în imaginea descoperit\ pe sine însu[i. La calit\]ile desco-

perite partenerului, le adaug\ [i pe ale sale, [i nu doar pe acestea,

ci [i pe cele pe care ar dori s\ le aib\, atât el, cât [i ea, s\ le po-

sede amândoi. Tu[ele de întuneric din aceast\ admirare reciproc\

a iubi]ilor [i din autocontemplare, exprimând sl\biciunile [i imper-

fec]iunile lor, le acoper\, le ascund [i le ignor\ [i, de aici, uneori

diferen]a [i discrepan]a dintre imaginea idealizat\ proiectat\ în oglinda

comun\ a sufletului lor [i calit\]ile sau defectele reale ale lor. 

Atunci când debuteaz\ într-o rela]ie de iubire, persoana uman\

caut\ s\ î[i împlineasc\ o trebuin]\ sufleteasc\: nevoia de comuni-

care [i comuniune, de iubire [i d\ruire, de împ\rt\[ire [i primire,

dorin]a de a-[i g\si sprijin trupesc [i sufletesc. Fiin]a uman\ nu se

simte bine la modul propriu în singur\tate. Aceasta este o lips\, nu

o plin\tate, o neputin]\, nu o împlinire. Intuind [i sim]ind acest lu-

cru din chiar zorii vie]ii sale, ea caut\ s\ se completeze pe sine în-

s\[i, cu ajutorul celuilalt, î[i caut\ jum\tatea, sufletul pereche. Simte

nevoia unei inimi care s\ rezoneze la bucuriile [i necazurile sale,

pe cele dintâi amplificându-le al\turi de aceasta, pe cele din urm\

alinându-le [i mângâindu-le în compania ei.

Numeroase detalii ne ofer\, în aceast\ privin]\, psihologia, psi-

hanaliza [i psihosexologia. Ele identific\ unele deosebiri fundamen-

tale între cele dou\ genuri: feminin [i masculin. Astfel, în timp ce

tr\s\turile definitorii ale genului feminin sunt: afec]iunea, grija,

sensibilitatea la nevoile altora, în]elegerea, compasiunea, dorin]a

de a alina, de a calma [i de a consola pe al]ii, c\ldura, tandre]ea,

iubirea de copii, gentile]ea, amabilitatea; b\rbatul se remarc\ prin:

ap\rarea credin]elor personale, independen]a, asertivitatea (afirmativ),

Eu puternic, energic, abilit\]i de lider, asumarea riscurilor, dominare,

agresivitate, încredere în sine, competitivitate13. 

Potrivit izvoarelor [tiin]ifice, motivele pentru care oamenii aleg

s\ fie împreun\ sunt: compatibilitatea sexual\, fuga de singur\tate,

nevoia de prieten, siguran]a financiar\, fuga de constrângerile

12  Vasile Pavelcu, op. cit., p. 79.
13  Cf. Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, Elemente de psihologie a cuplului,

Casa de Editur\ [i Pres\ „{ansa” S.R.L., Bucure[ti, 1994, p. 54. 
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parentale, dorin]a de a fi important sau de a conta pentru cineva

[i a fi apreciat de aceast\ persoan\14.

În general, aspira]iile, atât ale b\rbatului, cât [i ale femeii, ]in

cont în procesul de alegere a partenerului de urm\torii factori: 1.

înf\]i[area fizic\; 2. tr\s\turile de personalitate; 3. starea material\ [i

perspectivele financiare [i profesionale; 4. complexul de credin]e [i

valori morale; 5. interese speciale, abilit\]i, pasiuni comune, hob-

by-uri; 6. speran]e secrete [i dorin]e tainice, despre care se crede c\

vor fi împlinite în cadrul rela]iei15. 

Iubirea duhovniceasc\, pe care trebuie s\ o dezvolte tinerii,

dincolo de atrac]ia fizic\ fireasc\, dep\[e[te orice alt\ form\ de

iubire. Ea nu are nici o limit\ pozitiv\, pentru c\ tinde a deveni in-

finit\, ca [i Izvorul ei infinit – Dumnezeu Iubire. La acest fapt se

refer\ Mântuitorul Hristos, atunci când spune c\ nu exist\ dragoste

mai mare decât a-[i da cineva via]a pentru aproapele s\u. Iubirea

cre[tin\, eliberându-se de tot ceea ce este trupesc [i imperfect în ea,

devine o iubire curat\ [i deplin\, un sacrificiu [i o d\ruire de sine,

pentru fericirea [i sporul duhovnicesc al persoanei iubite. 

Fiind adesea o perioad\ premerg\toare c\sniciei, prietenia tre-

buie s\ fie un r\stimp de preg\tire a familiei. În aceast\ perioad\,

tinerii, propunându-[i fiecare celuilalt idealul de via]\, convinge-

rile despre familie [i fericire, trebuie s\ î[i adapteze concep]iile mai

întâi unul celuilalt, iar apoi s\ î[i adapteze idealurile [i convingerile

comune unei concep]ii de via]\ superioare. Trebuie s\ se gândeasc\

nu doar la via]a aceasta trec\toare, ci [i la via]a ve[nic\, s\ desco-

pere nu doar lucrurile sau bunurile efemere ale lumii prezente, ci

[i comorile cele ve[nice. Aceasta înseamn\ c\ la temelia vie]ii lor

[i la baza prieteniei trebuie s\ a[eze [i s\ cultive valorile morale,

virtu]ile cre[tine. Cu alte cuvinte, am spune c\ în prietenia lor, iar

mai apoi în familie, ei trebuie s\ Îl primeasc\ pe Hristos, Prietenul

[i Fratele ideal. Toate acele persoane care au în]eles s\ î[i con-

struiasc\ existen]a pe temelia credin]ei [i a virtu]ilor cre[tine au tre-

cut altfel prin via]\, cu toate ale ei: bune, rele, pentru c\ L-au avut

pe Dumnezeu P\rinte [i Sprijin. 

Prietenia este, în acela[i timp, o etap\ din via]a unei rela]ii, în

care cei doi parteneri fac numeroase concesii, din dorin]a de a se

14  Ibidem, p. 84.
15  Ibidem, pp. 88-89.
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armoniza, de a se completa unul pe altul. {i din nefericire, asis-

t\m în prezent la o senzualizare a prieteniei. Tot mai mul]i sunt aceia

care într-o prietenie se precipit\ s\ descopere „taina trupului” ce-

luilalt, nu bog\]ia lui de tr\iri spirituale, frivolul [i senzualul, [i nici-

decum înaltul [i spiritualul vie]ii acestuia.

Din punct de vedere teologic, aceast\ form\ fals\ de iubire î[i

afl\ corespondentul în iubirea p\tima[\, denun]at\ de Sfântul Maxim

M\rturisitorul ca „maica tuturor relelor” – izvor al tuturor p\catelor

[i patimilor. Sfântul Maxim o consider\ o „iubire trupeasc\ de sine”16,

„iubirea p\tima[\ [i nera]ional\ de trup”17, „pricina tuturor gându-

rilor p\tima[e”18. De aceea, îndemnul s\u este urm\torul: „P\ze[-

te-te de maica relelor, iubirea de sine, care este iubirea nera]io-

nal\ a trupului. Fiindc\ din aceasta se nasc, dup\ toate semnele,

cele dintâi trei gânduri p\tima[e, care sunt [i cele mai generale: al

l\comiei pântecelui, al iubirii de argint [i al slavei de[arte”19. Lupta

împotriva acestei forme, infantile din punctul de vedere al maturi-

t\]ii psihice [i p\c\toase din perspectiva culpabilit\]ii morale, de

„amor” echivaleaz\ cu biruin]a asupra a ceea ce este întunecos [i r\u

în via]a duhovniceasc\. Din acest motiv, afirm\ acela[i Sfânt P\-

rinte, acela care „a lep\dat de la sine maica patimilor, adic\ iubirea

trupeasc\ de sine, u[or leap\d\, cu ajutorul lui Dumnezeu, [i pe

celelalte: mânia, întristarea, pomenirea r\ului [i cele ce urmeaz\”20. 

Aceasta este „o dragoste ira]ional\, sim]ual\, dorin]\ de pl\cere

trupeasc\ [i sufleteasc\, f\r\ con[tiin]a putin]ei sau neputin]ei rea-

liz\rii lor, o dorin]\ [i un dor infinit, dar fals, de satisfacere a tu-

turor poftelor p\tima[e, spre fericirea personal\”21, „alipire a omu-

lui de propria sa individualitate, de un eu închis în sine însu[i, opac\,

care-L exclude cu totul pe Dumnezeu, lipsit astfel de realitate [i

de adev\rata via]\”22, „dragoste de sine în chip «trupesc», narcisist,

16  Sfântul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste, Suta a treia, în Filo-

calia sfintelor nevoin]e ale des\vâr[irii, traducere, introducere [i note de pr.

prof. dr. Dumitru St\niloae, edi]ia a II-a, Harisma, Bucure[ti, 1993, p. 114.
17  Ibidem, Suta a doua, în vol. cit., p. 103.
18  Ibidem, Suta a treia, în vol. cit., p. 114.
19  Ibidem, Suta a doua, în vol. cit., p. 92.
20  Ibidem, p. 80.
21  Pr. Ioan C. Te[u, Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\, Editura

Trinitas, 2001, p. 254.
22  Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, în române[te de Mari-

nela Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001, p. 605. 
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egoist, f\r\ de Dumnezeu”23, „alipire a omului de sinea sa chircit\,

întunecat\, care nu vrea s\ [tie de Dumnezeu, o biat\ fantom\,

lipsit\ de adev\rata via]\”24.

Aceast\ form\ p\tima[\ de iubire egolatr\ [i egocentric\ este

un prilej de suferin]e [i umilin]e pentru partener, pentru c\ parte-

nerul caracterizat de filavtie sau egoism nu vede niciodat\ în per-

soana „iubit\” un suflet pereche, cu care s\ se afle într-o rela]ie

simetric\ de iubire [i d\ruire, ci al\turi de o astfel de persoan\, fa]\

de care are sentimentul posesiei, asemenea celei asupra lucru-

rilor, caut\ s\ î[i împlineasc\ poftele [i dorin]ele sale p\c\toase,

legate cel mai adesea de explorarea trupului [i a pl\cerilor fizice

ale celuilalt, mascând sub aparen]a suprema]iei [i controlului celei-

lalte persoane infantilismul sufletesc, inferioritatea [i sl\biciunea

sufleteasc\.

Privându-se de „poezia” unei prietenii adev\rate, de ceea ce

aceasta are inefabil [i sublim, mul]i dintre tinerii de ast\zi o „con-

sum\”, în sensul cel mai trupesc posibil, ajungând s\ vad\ în per-

soana cealalt\ un obiect care trebuie s\ le împlineasc\ lor dorin-

]ele [i poftele, curiozit\]ile [i tensiunile, de cele mai multe ori de

natur\ pur carnal\. Iar dup\ consumarea „iubirii” nu se mai simt atra[i

[i implica]i de ea, caut\ o nou\ iubire, care nici aceasta nu are via]\

prea lung\ [i nu reu[e[te s\ îi împlineasc\ deplin. 

Persoana care iube[te cu o astfel de iubire iese din limitele na-

turalului [i din firescul fiin]ei [i al existen]ei sale, contravine, calc\

[i î[i t\g\duie[te propria natur\, care a fost creat\ bun\ [i spre lu-

crarea binelui, a c\rei expresie concret\ o constituie virtu]ile cre[-

tine, spre a c\ror lucrare omul înclin\ în mod firesc. 

Familia, atunci când a fost întemeiat\ pe baza unor criterii de

autentic discern\mânt [i valoare spiritual\, al\turi de o persoan\

cu adev\rat „pereche”, este izvorul unor mari bucurii [i împliniri

trupe[ti [i suflete[ti, [i nu doar efemere, ci având efect asupra mân-

tuirii omului, asupra vie]ii ve[nice. Dimpotriv\, pentru cei ce e[u-

eaz\ în alegerea partenerului de via]\ [i în familia lor, aceasta se

transform\ într-un izvor de conflicte [i neîn]elegeri, de repro[uri

[i certuri, într-un iad, înainte de iadul cel viitor [i ve[nic.

23  Idem, Despre iubirea cre[tin\, în române[te de Marinela Bojin, Editura

Sophia, Bucure[ti, 2010, p. 25.
24  Ibidem, p. 26.
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Având o singur\ via]\, fiin]a uman\, b\rbat sau femeie, trebuie

s\ arate o grij\ deosebit\ în c\utarea, aflarea [i alegerea partene-

rului. Potrivit înv\]\turii de credin]\ ortodox\, c\s\toria este unic\

[i indestructibil\, c\ci „ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul s\ nu

despart\” (Mc. 10, 9), [i din acest motiv cre[tinul trebuie s\ mani-

feste o aten]ie special\ în alegerea „tovar\[ului” de via]\ [i culti-

v\rii unei rela]ii profunde, de suflet, a unei unit\]i de gândire [i

sim]ire al\turi de acesta, pentru ca familia întemeiat\ pe astfel de

valori s\ fie cu adev\rat „împlinit\”.

Omul î[i petrece o mare parte din via]a sa în familie [i de aceea

trebuie s\ contribuie [i s\ cear\ colaborare [i celuilalt, în efortul

comun de transformare a c\minului lor într-un altar de jertf\ [i un

col] de rai, înc\ din lumea [i via]a prezent\. 

De rela]iile existente în cadrul familiei depinde în mare m\sur\

[i autorealizarea fiec\ruia dintre cei doi so]i sau împlinirea de sine,

dar nu într-un mod singular, egoist [i individualist, ci comunitar,

pentru c\ reu[ita unuia dintre so]i este, în acela[i timp, succesul amân-

durora [i bucuria întregii familii. F\r\ sus]inere [i colaborare din

partea unuia dintre ei, este imposibil\ reu[ita deplin\ a celuilalt,

pentru c\ familia este o comunitate [i o comuniune de iubire [i

ajutor, de încurajare [i implicare reciproc\. Dac\ fiecare so] nu ar

crea partenerului de via]\ climatul prielnic dezvolt\rii personalit\]ii

lui, afirm\rii personale, familia întreag\, [i nu doar so]ul, ar avea

mult de suferit.

În acela[i timp, s-a constatat c\ persoanele care au o via]\ de

familie împlinit\ au [ansa de a deveni împlinite [i în celelalte as-

pecte [i activit\]i ale vie]ii lor, nu doar afectiv sau sentimental, ci

[i duhovnice[te sau spiritual, intelectual, [tiin]ific [i profesional. În

mod contrar, tensiunile din sânul familiei îi risipesc [i epuizeaz\ în-

treaga energie [i capacitate în st\ri conflictuale, atât de d\un\toare

lini[tii [i tr\iniciei familiei. 

Comunicarea [i dialogul — trebuin]e esen]iale
ale fiin]ei umane

Psihologia interpersonal\ identific\ unele nevoi specifice ale

femeii [i ale b\rbatului în cadrul unei rela]ii. Aceasta exprim\ o

trebuin]\ fundamental\ a lor: dorin]a de comunicare [i de dialog,

de comuniune [i de fuziune sufleteasc\. Fiecare partener, intrând
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într-o rela]ie, nu gânde[te la începutul acesteia c\ ar putea fi în-

[elat în tr\irile sale [i c\ leg\tura lor ar putea fi sortit\ e[ecului. Im-

plicându-se într-o rela]ie, fiecare sper\ s\ se împlineasc\ pe sine [i

s\ îi d\ruiasc\ fericire [i persoanei iubite. 

Anali[tii problemelor familiei contemporane au ajuns la consta-

tarea c\ „prin egalizarea statutului social [i chiar a sex-rolului, fe-

meile [i-au schimbat radical expecta]iile [i ra]iunile pentru c\s\torie.

Ele nu mai sunt mul]umite cu rolul de casnic\ [i de supus\ sexual,

ci a[teapt\ ast\zi iubire, prietenie, respect, sus]inere emo]ional\, com-

panie, satisfac]ie sexual\, libertatea de a tinde [i de a se bucura de

o carier\ profesional\ sau alte interese [i, mai ales, rela]ii intime

care s\ fie omniprezente în via]a lor [i care s\ le confere [ansa feri-

cirii [i realiz\rii personale. B\rba]ii î[i transfer\ parte din r\spun-

dere rolului tradi]ional economic în c\s\torie, preluând totodat\ o

serie de sarcini domestice [i egalizându-[i investi]ia decizional\ ma-

jor\ în familie cu femeile”25. La nivel general uman, se vorbe[te

despre o piramid\ a trebuin]elor, incluzând atât trebuin]ele elemen-

tare, cât [i cele spirituale, superioare. Este identificat, astfel, un prim

nivel, al trebuin]elor fiziologice: nevoia de hran\, repaos, s\n\tate,

sexualitate, toate acestea asigurând conservarea [i s\n\tatea tru-

peasc\ [i psihic\. Acestora le urmeaz\ trebuin]ele de securitate: de

echilibru emo]ional, de ap\rare împotriva pericolelor [i primejdi-

ilor, în vederea asigur\rii condi]iilor de via]\ [i activitate: Pe o a

treia treapt\ se situeaz\ trebuin]ele de apartenen]\: de afiliere [i

adeziune, de apartenen]\ la o familie, un grup, o comunitate in-

telectual\, cultural\ sau religioas\. Lor le urmeaz\ trebuin]ele de

stim\: fa]\ de propria persoan\ sau fa]\ de al]ii, de a se bucura de

considera]ie [i de a lua sau participa la decizii, de a-[i acorda

prestigiu [i a-[i cl\di o reputa]ie. Ultimele trebuin]e sunt cele de auto-

realizare, prin punerea în lucrare [i recunoa[terea capacit\]ilor [i

disponibilit\]ilor creative26. 

Psihologii au constatat c\, al\turi de b\rbatul iubit, femeia sper\

s\ î[i împlineasc\ urm\toarele nevoi specifice: a) Nevoia de sigu-

ran]\, sentimentul c\ al\turi de persoana iubit\ nu i se poate în-

tâmpla nimic r\u din punct de vedere fizic [i sufletesc, c\ este

25  Ibidem, p. 83.
26  Nicolae Mitrofan, Dragostea [i c\s\toria, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\,

Bucure[ti, 1984, pp. 44-45. 
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ocrotit\. Acest sentiment este împlinit prin descoperirea, din par-

tea b\rbatului iubit, a unui suport afectiv constant, prin ascultarea,

prin în]elegerea [i participarea la tr\irile ei suflete[ti, la proble-

mele [i dificult\]ile ei materiale, sociale [i profesionale, multe din-

tre acestea rezultând tocmai dintr-un stil specific de în]elegere a

diferen]elor dintre cele dou\ sexe; b) Nevoia de c\min [i dorin]a

de a avea copii, c\rora s\ le creeze un mediu pl\cut. 

Sintetizând, am putea spune c\, în timp ce un b\rbat a[teapt\

de la o femeie s\ îi ofere confort fizic [i psihic, faptul de a-i fi me-

reu aproape [i a-i încuraja demersurile personale, ceea ce dore[te

o femeie s\ primeasc\ din partea b\rbatului iubit poate fi rezumat

în iubire [i tandre]e, un sprijin ferm în via]\, o anumit\ manier\

de a se purta cu ea [i cu copiii27. 

Se [tie c\ femeia nu se simte niciodat\ deplin împlinit\ decât în

sânul familiei. Spre deosebire de b\rbat, care crede c\ se poate îm-

plini prin studiu [i munc\, femeia nu se realizeaz\ deplin decât în

cadrul familiei [i mai ales prin intermediul copiilor. Paul Evdokimov

observase just faptul c\ b\rbatul este, prin fire, un extatic, el î[i ex-

teriorizeaz\ ideile [i tr\irile, îmbog\]ind prin ele lumea din afara

eului s\u. Femeia este o fire enstatic\, tr\ie[te mai mult în interior.

Ea are puterea de a interioriza cele exterioare ei, de a se îmbog\]i

suflete[te cu lucrurile exterioare ei, cu datele concrete ale realit\]ii

obiective. „Dac\ specificul b\rbatului, consider\ teologul francez,

este a ac]iona, al femeii este a fi, [i aceasta este starea religioas\

prin excelen]\. B\rbatul creeaz\ [tiin]a, filosofia, arta, dar deviaz\

printr-o însp\imânt\toare obiectivare a adev\rului organizat. Femeia

se opune oric\rei obiectiv\ri, c\ci ea nu se afl\ în perspectiva crea-

]iei, ci a na[terii; ea îns\[i, prin fiin]a ei, este criteriul care corec-

teaz\ orice abstrac]iune pentru a re-centra valorile, pentru a mani-

festa corect verbul masculin. Instinctiv, femeia va ap\ra întotdeauna

întâietatea fiin]ei asupra teoriei, a operativului asupra speculativului,

a intuitivului asupra discursivului. Ea are darul p\trunderii directe

în existen]a altcuiva, facultatea înn\scut\ de a sesiza impondera-

bilul, de a descifra destinul.”28

Dac\ b\rbatul este angajat, prin natura [i statutul s\u, în princi-

pal, în sfera vie]ii sociale, acordând familiei un rol oarecum secundar,

27  Constantin En\chescu, Psihosexologie, Editura Universal Dalsi, f.l., 1999, p. 62.
28  Paul Evdokimov, op. cit., p. 42.
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pentru femeie „maternitatea apare ca o încununare a operei sexua-

lit\]ii, ca un stadiu ultim [i definitiv al evolu]iei sexuale. Pentru

b\rbat, sentimentul patern este legat de grija privind viitorul copi-

ilor, educa]ia, situa]ia economico-material\, integrarea lor social\.

La femei, dimpotriv\, sentimentul matern are o conota]ie afectiv\,

psihologic\, de protejare, de educa]ie [i de formare a copilului”29. 

Spre deosebire de b\rbat, care idealizeaz\ iubirea, dar prag-

matizeaz\ [i cuantific\ rezultatele ei, femeia este mai lucid\ la în-

ceput, prive[te cu mai mult\ obiectivitate implicarea într-o rela]ie,

dar, odat\ consim]it acest lucru, se dedic\ exclusiv acesteia. Ea ju-

dec\ mai adânc, la început, [ansele rela]iei, dar, odat\ ce a optat pen-

tru aceasta, se d\ruie[te integral iubitului s\u [i iubirii dintre ei. 

La fel, na[terea unui copil într-o familie, într-o prim\ faz\, îl spe-

rie pe b\rbat, pe viitorul tat\, care apreciaz\ situa]ia mai degrab\

„economic”, „financiar”, c\utând s\-[i mascheze surprinderea prin

motive variate: cum c\ locuin]a nu are o camer\ special\, rezer-

vat\ viitorului copil, c\ venirea a înc\ „o gur\” pe lume va com-

plica [i mai mult situa]ia c\minului, c\ educa]ia lui (de[i cade mai

mult în sarcina mamei) va solicita familia la noi renun]\ri [i sa-

crificii. {i, din aceast\ cauz\, lui îi trebuie un timp s\ realizeze, s\

accepte [i s\ se acomodeze cu situa]ia.

Cu viitoarea mam\, lucrurile stau total diferit. Ea nu consider\

sarcina [i viitorul copil o piedic\ în calea realiz\rii [i afirm\rii sale,

ci apreciaz\ c\ tocmai starea de maternitate este cea care o face

fericit\ cu adev\rat. Pentru ea, copilul este o prelungire a vie]ii sale,

o extensie în istorie [i, atunci când se hot\r\[te s\ îi dea na[tere,

îl consider\ împlinirea sublim\ a vie]ii sale [i a voca]iei materne,

rodul cel mai frumos al iubirii sale, binecuvântare cereasc\ [i dar

dumnezeiesc. 

Rug\ciunea — liant al iubirii curate [i înalte

Familia este un altar de jertf\ a egoismului [i din acest motiv

suport\ compara]ia cu via]a de rug\ciune a unei persoane. Pre-

cum progresul sau regresul în rug\ciune sunt „oglind\” a con[ti-

in]ei noastre, a preocup\rii de cele spirituale [i ve[nice, ori, dim-

potriv\, de pl\cerile efemere, la fel [i atmosfera cultivat\ de so]i

29 Constantin En\chescu, op. cit., pp. 86-87.
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în familie exprim\ frumuse]ea sau, dimpotriv\, dezechilibrele [i dis-

func]ionalit\]ile rela]iei lor. Atunci când rug\ciunea este ignorat\,

când dialogul sau împreuna-vorbirea cu Dumnezeu este sl\bit\ [i

uitat\, sufer\ întreaga via]\ a omului [i nu doar dimensiunea ei

spiritual\, pentru c\ omul este, prin crea]ie [i voca]ie, un inel de

leg\tur\ între cele dou\ lumi, aflate una în c\utarea celeilalte: lu-

mea material\, însetat\ de sens înalt, [i lumea spiritual\, dornic\

de a oferi [i a d\rui din plin\tatea ei. 

În m\sura în care se împline[te din punct de vedere duhovni-

cesc, omul se împline[te la modul general, semnifica]ia spiritual\

fiind cea care une[te toate celelalte aspecte ale vie]ii personale,

luminându-le, dându-le un contur spiritual [i un farmec duhovnicesc

intrinsec. Dimpotriv\, pu]in\tatea sau privarea sa de rug\ciune [i

de o via]\ duhovniceasc\ înalt\ îl lipse[te pe om, chiar dac\ el nu o

con[tientizeaz\, de fundamentele ontologice ale existen]ei sale.

Absen]a, superficialitatea sau împr\[tierea rug\ciunii sale au efecte

asupra întregii activit\]i [i lucr\ri umane, astfel încât reu[itele lui

lume[ti, lipsite de pecetea binecuvânt\rii dumnezeie[ti [i de ener-

gia harului divin des\vâr[itor, nu au consisten]\, decât aparent\.

Îns\ atunci când este solicitat ajutorul lui Dumnezeu prin rug\-

ciune sincer\ [i st\ruitoare [i este invocat\ prezen]a [i asisten]a din

partea harului S\u sfânt, chiar [i cele mai m\runte fapte de virtute

dobândesc o alt\ semnifica]ie în planul ve[niciei [i al mântuirii per-

sonale, dup\ cum, în caz contrar, faptele sau realiz\rile umane, fie

ele considerate dintre cele mai înalte [i în beneficiul întregii lumi,

dac\ nu sunt în]elese [i practicate [i dintr-o perspectiv\ profund

duhovniceasc\ [i ziditoare, nu se impun la modul real con[tiin]ei

umane, ci, fiind expresie a trufiei luciferice, apun repede [i sunt

degrab\ uitate. 

Absen]a sau pu]in\tatea rug\ciunii – sau, la modul general, a

unor preocup\ri spirituale înalte – face s\ sufere întreaga via]\ [i

întreaga persoan\ uman\: trup [i suflet, via]\ l\untric\ [i exterio-

rizat\, intelectual\ [i spiritual\, personal\ [i individual\, social\ sau

comunitar\, familial\ [i profesional\. 

În mod similar, întrucât via]a de familie, ca [i „me[te[ugul” du-

hovnicesc al rug\ciunii, atinge îns\[i esen]a sau profunzimea fiin-

]ei umane, se revars\ apoi asupra tuturor manifest\rilor ei, a[a cum

sufletul, unul în fiin]a sa, se revars\ [i însufle]e[te întreaga fiin]\
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uman\. Precum sufletul se r\spânde[te în toate organele [i facult\]ile

omului, la fel [i via]a duhovniceasc\, exprimat\ la modul cel mai

înalt în dragostea de Dumnezeu [i în încercarea de permanenti-

zare a dialogului cu El, purtat în z\rile [i universul senin al rug\-

ciunii, împodobe[te individual fiin]a uman\. 

Îns\ realizarea sa individual\, în baza constitu]iei sale dialogice,

are [i o dimensiune comunitar\, iar din acest punct de vedere, im-

portan]a cea mai mare o are pentru ea mediul familial. Este greu

de imaginat ca o persoan\, tr\ind într-un climat de familie conflic-

tual, s\ r\spândeasc\ în jurul s\u pace [i alinare. Prin urmare,

ceea ce înseamn\ sufletul pentru trup [i rug\ciunea pentru întreaga

fiin]\ uman\, acela[i lucru înseamn\ împlinirea familial\ pentru afir-

marea [i reu[ita persoanei umane [i pentru fericirea ei în planul lumii

[i al vie]ii prezente, dar [i al celei viitoare [i ve[nice. 

Iubirea sincer\ [i prietenia curat\ — acte de înalt\ 
spiritualitate [i religiozitate profund\

Credin]a [i spiritualitatea ortodox\ dau profunzime [i frumu-

se]e tuturor acestor considera]ii general umane, ar\tând c\ nevoia

omului de a lega prietenii este un dor [i o dorin]\ fiin]ial\ a omu-

lui, pentru c\, înva]\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur, „a f\cut Dumnezeu

astfel, încât s\ avem trebuin]\ unii de al]ii”30. 

Adev\rata prietenie, cea duhovniceasc\ [i care nu caut\ nicio-

dat\ doar binele [i fericirea unuia dintre parteneri, ci în\l]area

moral\ [i înnobilarea sufleteasc\ a amândurora, este un „dar al

dragostei”31.

Vorbind despre prieten [i prietenie, la modul general, Sfântul

P\rinte apreciaz\ c\ un prieten sincer „este cu mult mai de dorit

30  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre

Corintheni. Omilia XXXIV, traducere din limba elin\, dup\ edi]ia Oxonia, 1847,

de Arhim. Theodosie Athanasiu, Egumenul M\n\stirii Precista Mare din Roman,

edi]ie revizuit\ de Constantin F\ge]ean, Editura Sophia, Bucure[ti, 2005, p. 364,

în Lumina Sfintelor Scripturi (Antologie tematic\ din opera Sfântului Ioan Gur\

de Aur), antologie [i studii introductive Drd. Liviu Petcu, vol. II (Î-Z), Editura

Trinitas, Ia[i, 2007, p. 681.
31 Idem, M\rg\ritarele Sfântului Ioan Gur\ de Aur, traducere de diacon

Gheorghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1994, p. 62, în Lumina Sfin-

telor Scripturi..., vol. II, p. 682.
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chiar decât lumina”32, iar afec]iunea lui pre]uie[te mai mult decât „mii

de tezaure”33. Nimic nu poate fi, în lumea aceasta, „mai dulce [i mai

fericit”34 decât experien]a [i sentimentul de a avea prieteni adev\-

ra]i. Un astfel de suflet nobil este mai bun decât „lumina soarelui [i

a ochilor”35, iar prietenia cu el ne alin\ sufletul [i ne ocrote[te via]a,

asemenea unui zid, c\ci „nici venitul averilor, nici armele, nici zi-

durile, nici [an]urile, nici alte nenum\rate ma[ini de r\zboi”36 nu

reu[esc s\ o fac\.

Al\turi de o astfel de prezen]\, omul „nici o voie rea nu are”37,

pentru c\ sentimentele ce îi leag\ le înfrumuse]eaz\ sufletul [i le în-

nobileaz\ via]a. Cu o astfel de persoan\ al\turi, distan]ele se mic[o-

reaz\, timpul de absen]\ [i dorul revederii se u[ureaz\, diferen]ele

se reduc [i toate par umplute de dragoste [i d\ruire, întrucât în per-

soana unui astfel de prieten fiin]a uman\ î[i descoper\ „un al doilea

eu”38. În rela]ia stabilit\ între cele dou\ persoane, fiecare îl desco-

per\ pe cel\lalt [i, în acela[i timp, i se reveleaz\ acestuia, dar se [i

autoreveleaz\ lui însu[i, pentru c\ prietenia este cunoa[terea celui-

lalt, dar [i cunoa[tere de sine. Într-o astfel de stare de gra]ie sufle-

teasc\, omul are posibilitatea s\ afle culmile [i abisurile vie]ii celui-

lalt [i, totodat\, s\ î[i fac\ descoperite sie[i, dar [i celuilalt, piscu-

rile [i profunzimile sufletului s\u, în acest dialog al iubirii [i pre-

]uirii, al dragostei [i d\ruirii, în care fiecare caut\ s\ se împlineasc\

pe sine [i s\ îl fericeasc\ [i pe cel\lalt, transformând abisurile sau

nedeplin\t\]ile sale [i ale persoanei iubite în vârfuri ale vie]ii [i iu-

birii, în elanul reciproc de înve[nicire a iubirii lor. 

32  Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesalonicieni. Omilia II,

în volumul Comentariile sau Explicarea Epistolei c\tre Coloseni, I [i II Tesalo-

nicieni a Sfântului Apostol Pavel, traducere din limba elin\, edi]ia de Oxonia, 1855,

de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucure[ti, 1905, p. 179, în Lumina Sfintelor Scrip-

turi..., vol. II, p. 686.
33  Ibidem, în vol. cit., p. 178, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II, p. 686.
34  Idem, M\rg\ritarele..., p. 7, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II, p. 686.
35  Ibidem, pp. 63-64, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II, p. 687.
36  Idem, Cuvânt\ri împotriva anomeilor. Cuv. X, în volumul Cuvânt\ri împo-

triva anomeilor. C\tre iudei, traducere din limba greac\ veche [i note de Pr.

prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucure[ti, 2007, p. 168, în Lumina Sfintelor

Scripturi..., vol. II, p. 686.
37  Idem, M\rg\ritarele..., p. 64, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II , p. 686. 
38  Idem, Comentariile sau Explicarea Epistolei I c\tre Tesalonicieni. Omilia II,

în vol. cit., p. 181, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II, p. 686.
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Cu ajutorul unui astfel de prieten, necazurile [i lipsurile lumii [i

ale vie]ii prezente devin suportabile [i u[or de dep\[it, pentru c\,

ridicându-se deasupra celor vremelnice [i materiale, cele dou\ per-

soane tr\iesc din perspectiva [i împ\rt\[irea reciproc\ a lumii tai-

nice l\untrice pe care fiecare o poart\ în sine [i o d\ruie[te.

Într-o astfel de prietenie, omul se descoper\ pe sine [i îl desco-

per\ [i pe cel\lalt în ceea ce ambii au mai frumos [i mai înalt.

Dep\[ind logica trupeasc\ [i material\, ei î[i exploreaz\ reciproc

sufletul, în ascensiunea lor spre ceea ce via]a are divin în ea. Prie-

tenia sincer\ [i curat\ este, astfel, o [ans\ de adev\rat\ [i înalt\ spi-

ritualitate [i religiozitate, pentru c\ prietenii au ocazia s\ p\trund\

în miezul persoanei, în tainele cele mai adânci ale sufletului, s\ des-

copere, s\ exploreze [i s\ tr\iasc\ din bog\]ia inepuizabil\ a da-

rurilor aflate în chipul sau pecetea divin\ pe care fiecare a primit-o

de la Dumnezeu, pe care o poart\ în fiin]a lor [i la a c\ror mani-

festare plenar\ sunt chema]i s\ participe, într-o necontenit\ colabo-

rare cu D\ruitorul lor [i într-o epectaz\ c\tre Izvorul ultim al iubirii

celei adev\rate. 

Într-o prietenie, cei doi parteneri nu trebuie s\ se autolimiteze [i

s\ îl limiteze pe cel\lalt la cunoa[terea fizic\, trupeasc\ sau car-

nal\, care îl conduce pe om treptat spre subteranele întunecoase

ale unei astfel de existen]e – p\catul – [i îl coboar\ în animalitate,

ci trebuie s\ aprofundeze spiritual rela]ia lor, c\utând s\ Îl desco-

pere împreun\ pe Hristos, Cel prezent în mijlocul lor, [i s\-L fac\

deplin lucr\tor în via]a lor, pe calea virtu]ilor cre[tine.

Prietenia adev\rat\, ridicându-se deasupra poftelor primare tru-

pe[ti [i dep\[ind limitele egoismului [i egocentrismului, vizeaz\

ceea ce este mai adânc [i ve[nic în fiin]a uman\ – sufletul –, [i ]in-

te[te spre profunzimile ei – chipul lui Dumnezeu. Astfel, adev\-

ratele prietenii sunt prilejuri de fericit\ cunoa[tere [i introspec]ie,

îns\, dep\[ind registrul fizic [i antrenându-se în cunoa[terea sufle-

tului celuilalt, sunt ocazii fericite de a-L descoperi pe Dumnezeu.

Într-o astfel de prietenie, omul se cunoa[te mai bine pe sine, îl poate

cunoa[te mai bine pe cel\lalt, dar, mai ales, are [ansa de a-L desco-

peri [i de a se apropia de Dumnezeu. Progresul într-o astfel de

prietenie este prilej de progres în aprofundarea de sine [i în cu-

noa[terea aproapelui, a persoanei iubite [i, astfel, de progres în des-

coperirea lui Dumnezeu [i revelare a Sa în via]a celor doi. 
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Prin aceasta, o prietenie adev\rat\ se demonstreaz\ a fi nu o

robie fa]\ de trup [i pl\cerile sale, în lumea aceasta, ci un act de

descoperire reciproc\ [i de descoperire a Lui Dumnezeu, Cel ce

este prezent [i binecuvânteaz\ o astfel de leg\tur\, este un act de

înalt\ spiritualitate [i profund\ religiozitate.

Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune c\, având al\turi un astfel de

prieten, „cineva poate suferi [i exilul”39, iar f\r\ un astfel de suflet

aproape, nimeni „nu poate tr\i nici în propria ]ar\”40, ar\tând în acest

mod faptul c\ prieteniile spirituale se caracterizeaz\ prin aspa]ia-

litate sau supraspa]ialitate [i prin atemporalitate sau supratempo-

ralitate, în sensul c\ sufletele celor ce se iubesc tr\iesc în lumea

concret\, dar într-un univers propriu, adeseori total diferit de con-

cretul cotidian, [i într-o logic\ [i percep]ie subiectiv\ a timpului,

deosebit\ de criteriile obiective de calcul cronologic, în care tim-

pul petrecut împreun\, chiar dac\ ar fi ve[nicia, pare a se fi derulat

într-o clipit\, în timp ce chiar [i numai câteva secunde de desp\r]ire

se dilat\, p\rând o ve[nicie. 

Într-o astfel de experiere a lumii concrete [i a timpului obiec-

tiv, lumea prieteniilor este un univers tainic, un paradis [i un rai

inaugurat în lumea aceasta, pentru c\ persoanele îndr\gostite au

sentimentul c\ se înal]\, c\ tr\iesc deja în rai [i îi gust\ bun\tatea,

iar timpul prieteniei lor pare a fi un timp binecuvântat, preg\tind,

parc\, [i tr\ind anticipativ ve[nicia. 

Spiritualitatea Ortodox\ dezvolt\ o înalt\ [i frumoas\ înv\]\tur\

referitoare la voca]ia comunitar\ a omului, la nevoia de dialog [i

comuniune a persoanei umane. Ea înva]\ c\ familia are instituire

divin\ [i se bazeaz\ pe alteritatea fiin]ei umane, creat\ în cele dou\

genuri: b\rbat [i femeie. 

Dumnezeu, pe baza atotîn]elepciunii Sale, cunoa[te faptul c\

via]a omului în aceast\ lume este anevoioas\, dup\ cum [i mân-

tuirea – ]elul ei cel mai înalt – este o lucrare pândit\ de mari pri-

mejdii trupe[ti [i suflete[ti. Dac\ via]a fireasc\ este dificil\, cu atât

mai grea este înaintarea pe calea îngust\, aspr\ [i cu lacrimi a mân-

tuirii. {i din acest motiv, P\rintele Cel Ceresc îi d\ omului ajutor

potrivit pentru el, în persoana celuilalt, a so]ului sau a so]iei. 

39 Ibidem, p. 181, în Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. II, p. 686.
40 Ibidem. 
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Spiritualitatea r\s\ritean\ consider\ c\ femeia reprezint\, pen-

tru so]ul cre[tin, cea mai mare binecuvântare care i-a fost d\ruit\

de Dumnezeu, pentru a se împ\rt\[i, al\turi de aceasta [i spre folos

comun, de calit\]ile ei trupe[ti [i suflete[ti, legate mai ales de consti-

tu]ia ei fizic\ [i afectiv\, de bun\tatea [i delicate]ea, suavitatea [i

ging\[ia fiin]ei sale.

În mod similar, pentru o so]ie [i o mam\ cre[tin\, so]ul ei re-

prezint\ darul cel mai înalt oferit ei de c\tre Creator, pentru a o sus-

]ine [i înt\ri în opera de mântuire, îmbog\]indu-i via]a cu tr\s\-

turile lui: putere, hot\râre, fermitate, energie. 

În aceast\ rela]ie de iubire [i d\ruire [i în acest dialog al da-

rurilor, fiecare dintre ei ofer\ celuilalt ceea ce are specific, mai fru-

mos [i mai înalt, bucurându-se, în acela[i timp, de darul vie]ii sale [i

a celuilalt. D\ruie[te f\r\ s\ s\r\ceasc\, ci îmbog\]indu-[i infinit via]a

[i îmbog\]indu-l suflete[te [i pe cel\lalt. 

Familia cre[tin\ constituie, la rândul ei, potrivit acestei înalte con-

cep]ii, „Biserica de acas\”, „Biserica în miniatur\”, loc al împlinirii [i

realiz\rii mutuale, trupe[ti [i suflete[ti, [coal\ a virtu]ilor cre[tine,

laborator al mântuirii [i des\vâr[irii, un adev\rat altar de jertf\.
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The Familial Vocation of the Human Being

Rev. Prof. PhD. Ioan TEŞU

In this study the author, using sociological, psychological, theo-
logical and medical sources which indicate a crisis of the contem-
porary family, tries to describe some of psychological and theo-
logical mechanisms which are the main factors in establishing a
relationship. 

It is shown that the man and the woman are complementary
souls and that human beings, in their very own structure, have a
complementary vocation, feeling the need for dialogue and com-
munication with a confidant soul with whom they may share their
joys and disillusions, hoping that near such soul the joy will increase
and deepen and the sorrows will be diminished and relieved. 

In this study the mutual needs are presented: those of the wo-
man from the man’s part and those of the man from the woman’s
part, pointing out that prayers are the binders of pure and high
love as well as that love in itself and friendship have to become
acts of high spirituality and profound religiosity. 


