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www.betaniatm.adventist.ro
https://www.facebook.com/adventistbetania

Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

prezbiter de serviciu – Lucian Fara
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Iti doresti sa cladesti in inima
copiilor tai siguranta, dorind sa lasi
generatiei viitoare ca mostenire o
legatura de dragoste?
Exista 10 principii ale unei familii care are
succes:
1. Fii acolo pentru familia ta.
2. Exprima afectiune, incurajare.
3. Construieste valori si principii sanatoase.
4. Disciplineaza-te cu consecventa.
5. Elimina stresul fara nici o indoiala.
6. Comunicarea este cheia.
7. Jocul apropie membrii familiei.
8. Iubeste-ti partenerul.
9. Cele mai bune lucruri in viata nu sunt
lucrurile.
10. Contribuie la cresterea spirituala a familiei.

Ideile Cheie…
Parinti plini de caldura si incurajare. Inca ne
disciplinam copiii, dar evitam sa ii presam pe copii
sa ia deciziile corecte. Comunicarea este cheia –
Conteaza mai mult interactiunea decat rezultatul,
care vine dintr-o relatie buna, nu din ceea ce ai
spus. Parintii trebuie sa fie intotdeauna onesti si
integri atunci cand comunica cu copiii lor.
Joaca, buna dispozitie, distractia sunt esentiale
pentru o familie fericita si sanatoasa. Atunci cand ne
jucam impreuna simtim mai bine ca suntem parte a
acelei familii. Parintii trebuie sa faca din acest lucru
un scop al familiei lor.
A-ti iubi sotia/sotul si a-l pune inaintea copiilor
tai este factorul optim pentru cresterea singurantei
copiilor. Cea mai mare investitie a familiei trebuie sa
fie in casnicie.
Banii pot destrama o familie, deci trebuie sa ai
mare grija ca banii sa nu devina scopul tau in viata.
Trebuie sa inveti sa cheltui mai putin decat produci,
sa iti stabilesti un buget, sa stai departe de datorii.
Trebuie sa fim buni administratori ai resurselor
nostre si sa realizam faptul ca lui Dumnezeu ii

apartine totul iar El doar ne imprumuta lucruri pentru
a ne bucura.
Cea mai buna cale de a disciplina copiii este
consecventa. Scopul disciplinei este sa ii inveti pe
copii sa fie responsabili, nu doar sa se supuna. Nu
vrem sa ne controlam copiii. Vrem sa ii influentam
prin propriul comportament.
Trebuie sa indepartam fara mila stresul din
familiile noastre pentru a avea o familie fericita si
sanatoasa. Toti avem nevoie de cate o pauza, de a
respira din cand in cand, altfel vom ajunge sa avem
o viata care sa fie in permanenta in criza. Modul de
viata care este permament in criza provine din prea
multe activitati, este foarte periculos si paraziteaza
familia. Relatiile tale vor avea de suferit in urma
acestui mod de viata si toata lumea va tanjii dupa
relatii.
A petrece timp in prezenta lui Dumnezeu este
cheia pentru a deveni un bun parinte si a de a lasa
o mostenire copiilor. Roaga-te impreuna cu
sotul/sotia pentru familia ta iar acest lucru te va
ajuta sa vezi care sunt adevaratele prioritati si
lucrurile care sunt cu adevarat importante.
Concentreaza-te asupra vietii spirituale a familiei,
avand timp devotional impreuna, rugati-va impreuna
si aveti un crez al familiei. Crezul familiei este o lista
scrisa cu lucrurile pe care familia voastra le doreste,
le valorifica si pentru care lupta.

a se concentra asupra unui singur copil. Trebuie sa
examinezi domeniile vietii copilului tau unde este
nevoie ca tu sa fii prezent. Fii atent la influentele
culturale si fa un carnet cu insemnari pentru
urmatoarele 6 luni despre cum ai putea contribui la
dezvoltarea morala, relationala si spirituala a
copilului.
Mentine comunicarea vie prin gasirea timpului
de a vorbi si asculta zilnic nevoile copilului.
Reduce din activitatile familiei tale care fac ca
viata sa fie prea incarcata si concentrati-va atentia
asupra relatiilor.
Fii consecvent in disciplinare si nu fi prea dur cu
tine atunci cand nu te-ai descurcat cum trebuia.

Diverse…
Mass media are tendinta de a se concentra
asupra lucrurilor negative atunci cand sunt aduse in
discutie familia si copiii, dar exista sute de familii in
lume care stiu sa treaca prin aceste crize avand o
atitudine pozitiva.
Exista trei aspecte cheie ale unei familii fericite:
adaptarea continuă, creşterea autonomiei copiilor şi
împărtăşirea istoriei familiei.
Familiile reuşite se bazează pe o renegociere
continuă. „Bunăstarea colectivă a familiei depinde
nu de atribuirea unor roluri fixe, ci de procese
flexibile care permit familiei să le ajusteze şi să se
adapteze”.

Pasi spre actiune…
O data la sase luni, parintii ar trebui sa isi ia o zi
libera din programul normal si sa isi faca timp pentru

Nu găsim fericirea, ci o construim. Nu este
nevoie de un plan grandios, ci de paşi mici, de
victorii mici. Toţi cercetătorii care au analizat
organizaţiile şi grupurile de succes au ajuns la
aceeaşi concluzie: măreţia nu ţine de circumstanţe,
ci de alegeri, iar cea mai bună metodă prin care
puteţi face această alegere este cea a paşilor mici.
Nu există o acţiune majoră, un gest magic, ci doar
un angajament de a face schimbări treptate şi de a
acumula mici victorii. Aceasta ar putea fi cea mai
importantă lecţie. Cum poţi avea o familie fericită?
Încearcă”.

