
Decalogul familiei noastre

1. ”O privire amabilă ne permite să nu ne oprim prea mult asupra limitelor celuilalt” (AL
100). 

Familia  noastră  este  întemeiată  pe  iubirea  fidelă  a  lui  Isus  față  de  noi:  pe
iubirea sa voim să construim în fiecare zi viața noastră iubindu-ne și respectându-ne
reciproc.

2. ”Iubirea trebuie să se vadă mai degrabă în acțiuni decât în cuvinte” (AL 94). 
În  familie  fiecare  participă  la  necesitățile  zilnice  conform  cu  vârsta  și

capacitățile pe care le are. De aceea, cu cât se crește, cu atât se participă și mai mult și
la lucrurile practice ale familiei.

3. ”Să  experimentăm  fericirea  de  a  da,  nobleţea  şi  măreţia  de  a  ne  dărui  în  mod
supraabundent, fără a măsura, fără a cere recompense, numai de dragul de a da şi de a
sluji” (AL 94). 

Fiecare este în serviciul celorlalți, dar niciunul nu este sclavul celorlalți. Asta
înseamnă că e frumos atunci când faci un serviciu celorlalți cu generozitate și bucurie,
dar niciunul nu trebuie să se lase ajutat pentru că este leneș sau lipsit de interes.

4. ”Mama se îngrijește de copil prin gingășia sa. Figura paternă în schimb, îl ajută să iasă
în lumea largă și plină de provocări,  invitându-l la efort și la luptă” (cf. AL 175).  

A  învăța  să  facem  lucrurile  de  unii  singuri  este  expresia  autonomiei  și  a
maturității.  Dacă încercăm să fim autonomi înseamnă că suntem pe drumul bun al
creșterii noastre.

5. ”Să acceptăm cu voință fermă, posibilitatea de a înfrunta unele renunțări” (AL 210). 
A renunța la ceva ce se dorește, câteodată ne face bine pentru a întări propriul

caracter și de a învăța să dăm adevărata valoare lucrurilor mai puțin importante. 
6. ”A-şi da timp, timp de calitate, care constă în a asculta cu răbdare şi atenţie, până când

celălalt a exprimat tot ceea ce avea nevoie să exprime” (AL 137). 
E important ca în familie, din când în când să se întrebe: ”Ce mai faci?” și să se

stea lături de celălalt pentru a-l asculta.
7. În familie ”este important să se folosească trei cuvinte. Vreau să repet: Trei cuvinte:

Te rog, mulțumesc, scuze! Trei cuvinte cheie! (AL 133). 
Cuvintele  sunt  importante:  trebuie  să  spunem  mereu:  Te  rog,  mulțumesc,

scuze! persoanelor pe care le iubim.
8. ”Cel care iubește este capabil să spună cuvinte de încurajare, care întăresc, care dau

putere, care consolează, care stimulează”. (AL 100). 
Când este o problemă trebuie să vorbim cu mama, cu tata sau cu unul dintre

frați  sau  cu  o  altă  persoană  din  familie.  Problemele  trebuie  înfruntate  împreună,
niciodată de unii singuri!

9. „A avea un frate sau o soră care te iubesc reprezintă o experienţă puternică, pe care nu
o poți cumpăra, una de neînlocuit” (AL 195). 

A fi frați este o resursă și o forță. Este modalitatea cea mai simplă de a învăța
să-l accepți  și să-l respecți  pe celălalt  și să-l iubești  chiar și în lucrurile simple de
fiecare zi.

10. ”Familia trebuie să fie mereu locul în care, atunci când cineva face ceva bun în viață,
să fie felicitat” (Al 110). 

Când suntem buni sau foarte buni, merităm un premiu! E frumos ca din când în
când să schimbăm între noi diferite cadouri, pentru a-i spune celuilalt: ”Mulțumesc!”
sau ”Ai fost extraordinar! Sau ”Te admir!” sau simplu de tot: ”Te iubesc!”


