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 este locul unde venim pe 

lume şi  în care ne dezvoltăm (creştem). 

Este locul  unde găsim dragoste, respect, 

linişte, înţelegere, armonie. Nu îţi poţi 

alege familia, dar cu siguranţă vei ajunge în 

viaţă să-ţi  dai seama că, de fapt, nici nu ai 

fi vrut să te fi născut în altă familie. 

 se mai poate considera şi un 

loc de adăpost în furtună, când apar 

probleme sau atunci când simţi că frica te 

cuprinde . Aici înveţi primele jocuri, familia 

fiind un loc de joacă  şi de relaxare .
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Tot aici primeşti primele învăţături pentru 

viaţă, înveţi adevăratele valori, înveţi 

despre Dumnezeu  şi iubirea Sa .   

Citind din Biblie învăţăm poruncile Lui ... 
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Învăţăm să iubim ... 

 

Învăţăm să ne rugăm ... 

 

 

Cel care a instaurat (înfiinţat) familia a fost 

Dumnezeu, în grădina Eden . Mai întâi a 

făcut bărbatul (Adam) din pământ . 
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Mai apoi, din coasta lui Adam, a făcut-o pe 

Eva, femeia  . 

  

 Din unirea lor (prin căsătorie) apar mai 

târziu copiii . 

       

În Bible scrie  că cei 

doi se vor uni şi vor fi 

un singur trup. 

Dar Dumnezeu  a văzut 

că nu e bine ca omul să 

fie singur. 
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Chiar înainte de a veni  în familia ta, părinţii 

tăi deja te iubeau, te doreau şi te aşteptau 

cu nerăbdare . 

 

Pe lângă dragoste ei îţi oferă şi multă 

linişte, au grijă de tine, te hrănesc, te 

îmbracă, îţi cumpără jucării şi îţi oferă un 

loc unde să te adăposteşti de căldură sau 

Planul lui Dumnezeu pentru ei 

era să trăiască binecuvântaţi în 

grădina Eden, împreună cu El, 

să se înmulţească şi să 

stăpânească peste  toate 

vieţuitoarele . 
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de frigul de afară. De asemenea te feresc 

de pericole, de animale sau de oamenii răi 

care ar dori să te rănească . Dar pe lângă 

toate acestea ei mai fac un lucru foarte 

important :   pentru sufletul 

tău, ca Dumnezeu să trimită  îngerul Sau  să 

te păzească în fiecare moment din viaţa ta.   

          

 

 

Îl cinstim pe Dumnezeu :  

În Biblie scrie că părinţii 

trebuie să-şi înveţe copiii 

cum să-L cinstească pe 

Dumnezeu . 
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-studiind Cuvântul Sau şi învăţând poruncile 

Lui 

 

-lăudându-L  

 

- mulţumindu-I pentru  mâncarea ce ne-o 

dă pe  masă 



Familia crestina pe intelesul copiilor 

~ 9 ~ 
 

 

- mulţumindu-I că ne-a păzit în cursul zilei 

 

- rugându-L să ne ajute să nu păcătuim 
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- aducându-I închinare în  Casa Lui 

 

Părinţii, de asemenea, îţi arată cum să fii 

bun, iubitor  şi un bun creştin .   

Un proverb spaniol spune că : " Un bun 

exemplu  valorează mai mult decât o mie 

de cuvinte ." 

 

În primul rând  trebuie să-i iubeşti aşa cum 

sunt (chiar dacă uneori greşesc), să-i 

asculţi, să-i respecţi, să-i ajuţi  şi trebuie să 

te străduieşti să înveţi bine la şcoală . 
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 În Biblie scrie că " un fiu înţelept este 

bucuria tatălui ." 

      

 

Aşa cum părinţii tăi se roagă pentru tine şi 

tu trebuie să te  pentru ei .   

 

Dumnezeu îţi porunceşte  

să asculţi şi  să-ţi cinsteşti 

părinţii .  Dacă o vei face, 

atunci vei fi fericit şi vei 

trăi mulţi ani pe pământ . 
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Ajută-i la treburile casei .  

 

 

Păstrează-ţi camera curată  şi ordonată, 

adunându-ţi jucăriile .  
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Ai grijă de frăţiorii (surioarele) mai mici .  

      

 

Învaţă şi fă-ţi lecţiile, pentru că Dumnezeu 

a spus că ai Lui vor fi " cap şi nu coadă"  .   
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Dumnezeu îţi    familia, atât 

de mult a iubit-o încât L-a trimis pe Singurul 

Lui Fiu să moară pentru păcatele tale şi ale 

familiei tale (Biblia spune că toţi oamenii au 

păcătuit iar plata păcatului este moartea). 

Cine  crede că sângele Domnului Isus  îl  

poate curăţi de păcate va fi mântuit (salvat) 

şi va putea locui în cer cu Dumnezeu .  

Dumnezeu  îţi    familia de 

accidente, de nenorociri, îţi trimite hrană .  

El  familia cu copii, cu 

bucurii şi cu pace . Se îngrijeşte ca familia ta 

să aibă o casă , un loc unde să locuiţi  şi 

dacă e chemat, atunci El vine şi locuieşte  în 

mijlocul ei  . 
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Când moare cineva pe care-l iubeşti , e 

normal să te simţi trist . Poţi să plângi . 

Dumnezeu ştie cum te simţi . Îţi va fi dor de 

persoana aceea şi s-ar putea să te întrebi 

de ce a murit . Dumnezeu a planificat toate 

zilele noastre . Nu trebuie să fii supărat pe 

Dumnezeu, El te iubeşte mult . Biblia spune  

că  "Scumpă este înaintea Domnului 

moartea celor iubiţi de El " (Psalmul 

116:15) . Cel iubit de Domnul este cel care -

L cunoaşte pe Domnul Isus ca Mântuitor şi 

acesta, când moare, merge în cer la 

Dumnezeu şi va fi fericit şi plin de pace . 

Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău, 

într-o zi  o vei vedea pe persoana aceea din 

nou în cer.  Dumnezeu face întotdeauna  ce 

este drept şi corect, chiar dacă noi, de 

multe ori, nu înţelegem .    



Familia crestina pe intelesul copiilor 

~ 16 ~ 
 

 

 

 

 

Eu nu ştiu de ce Dumnezeu îngăduie ca unii 

copii să rămână orfani, dar pot să-ţi spun  

că, Cel ce a spus  " cu nici un chip n-am să 

te las ", adică Domnul Isus , se va ţine de 

cuvânt şi va fi cu tine în fiecare zi, pentru că  

El nu minte . Tot  Domnul Isus a mai spus  

"nimeni nu te va smulge din mâna Mea " 

(Ioan 10:28), deci spune-I Lui îngrijorările 

tale, temerile tale, durerea ta şi Cel ce este 

  În  Psalmul 68 :5 scrie : "El 

este Tatăl orfanilor , 

Apărătorul văduvelor, El , 

Dumnezeu , care locuieşte 

în Locaşul Lui cel Sfânt." 

Tot în Biblie scrie că                  

" Dumnezeu dă o familie 

celor părăsiţi, şi-i face 

fericiţi " . Psalmul 68:6 
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Credincios Cuvantului Său , El însuşi, îţi va 

purta de grijă  (1 Petru 5:7) . 

 

 

 

Dacă tu eşti singurul din familie care crede 

în Domnul Isus, dacă părinţii tăi sunt furioşi 

pentru că ai devenit creştin  iar fraţii şi 

surorile tale râd de tine, tu roagă-te pentru 

familia ta în fiecare zi . Comportă-te cu 

blândeţe  şi ascultare şi făcând aşa familia 

ta va vedea dragostea lui Dumnezeu în tine. 

Dumnezeu poate să-ţi dea putere să fii mai 
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bun chiar şi atunci când ei nu sunt buni cu 

tine . Invită-i să meargă cu tine la biserica  

şi nu renunţa chiar dacă ei te refuză . Într-o 

zi s-ar putea ca ei să creadă în Domnul Isus.  

 

Familia  creştină trebuie să fie

 de Dumnezeu aşa  cum a 

fost familia lui Noe, sa fie 

ca  şi Avraam şi Sara, să fie   

(primitoare de oaspeţi) ca şi văduva din 

Sunem . Mai trebuie să fie  

Domnului precum Iosua  şi casa lui, să fie o 

familie  (salvata)  ca  şi 

familia lui Rut şi Boaz. Dar sunt şi situaţii in 

care Dumnezeu familia, la fel 

cum a facut  şi cu Iov.  Zaharia  şi Elisaveta 

erau o familie  lui Dumnezeu 

şi pentru aceasta Dumnezeu i-a 

binecuvântat cu un copil ( pentru că ei nu 
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aveau copii ). De la familia lui Iosif şi Maria 

învăţăm că familia trebuie să 

 (fără păcat) şi, nu în ultimul 

rând, familia creştină trebuie  să fie o 

, aşa cum a fost şi familia 

lui Filimon . 

 

Familia lui Dumnezeu este o familie mai 

mare, formată din mulţi creştini şi multe 

familii creştine.  Atunci când Îl primim în 

inima noastră pe Domnul Isus, noi devenim 

creştini  şi intrăm în familia lui Dumnezeu, 

primind numele de "copil al lui Dumnezeu " 

. El ne-a pus într-o familie spirituală pentru 

binele nostru propiu . În această familie 

putem găsi părtăşie, ajutor în vreme de 

necaz  şi protecţie prin rugăciunile sfinţilor .  

Biserica este locul în care oamenii învaţă să 

fie creştini. Biserica are nevoie de tot felul 

de oameni care să o facă să crească. Are 
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nevoie de păstori, de învăţători, oameni 

care să meargă în vizită la cei bolnavi, 

oameni care ştiu să cânte la diferite 

instrumente, oameni care sunt buni la 

rugăciune  şi oameni cărora le place să îi 

înveţe pe copii. Ceea ce îi caracterizează pe 

cei din familia lui Dumnezeu este 

  . Ca şi creştini trebuie să ne 

iubim aşa cum ne iubeşte Domnul Isus .    

 

 

 

 

Domnul Isus a spus: " Vă dau o 

purunca nouă : să vă iubiţi unii 

pe alţii . Cum v-am iubit Eu, aşa 

să vă iubiţi şi voi unii pe alţii . 

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 

sunteţi ucenicii Mei , dacă veţi 

avea dragoste unii pentru alţii " . 

Ioan 13: 34-35 
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Scopul lui Dumnezeu pentru tine e să-L 

onorezi  şi să fii o lumină pentru El în 

cartierul unde locuieşti, la şcoala  unde 

înveţi . Dumnezeu ţi-a oferit modalităţi ca 

să-L slujeşti  (prin cântare, poezie, 

rugăciune, dar mai ales prin ascultare) . 

Roagă-L să-ţi arate în fiecare zi ce poţi face 

ca să-L onorezi pe El .    

 

 

Chiar  dacă  locuinţa mea  nu e o vilă, ea  

valorează mai mult decât aurul, pentru că e 

casa mea şi acolo locuiesc cei pe care-i 

iubesc şi respect mult - familia mea .     
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