CE VALOARE AI TU SI FAMILIA TA ?
Pastor Beniamin Zeiler

Psalmul 78:1-7
Cat valoreaza in ochii tai : propria ta persoana si familia ta?
-

NIMICURI? sau CHIAR NIMIC? sau ... in functie de CUM si
CAT s-a NEGOCIAT la casatorie in dreptul tau ...?!?
- TU NU ESTI UN COPIL NEDORIT !!!
STIMA DE SINE sau IMAGINEA DE SINE = F.IMP.(simtul valorii
personale depinde de familie si de biserica – cum sunt tratati copii +
tinerii
1Petru1,18-19 De ce sunt atatia copii DEBUSOLATI AZI? DE CE
SUNT ATATEA FAMILII DEZINTEGRATE?
CARE ESTE CAUZA ATATOR NAUFRAGII ?
1. FAMILIA in primii 7 ani = SPIRITUL CRITIC
2. SCOALA / adauga CONCURENTA
3. SOCIETATEA mai adauga NEINCREDEREA/SINE +
TEAMA/ALTII
4. LA CASATORIE nu se cunosc calitatile + defectele reciproce
si NU SE NEGOCIAZA UN PARTENERIAT intre adulti
responsabili. Cei 2 au 2 LISTE MARI CU ASTEPTARI
NECOMUNICATE care devin FRUSTRARI GROAZNICE
5. CASNICIA ESTE CONSIDERATA „ BUN DE CONSUM”
dupa un timp trebuie schimbat partenerul ?!?
Deutronom 6,4 -9: ADICA:
Parintii sunt MODELE PTR. COPII LOR
Deut.6,20 -21 Copilul sa stie de la parinti istoricul zecimii + baza
serbarii sabatului, iar viata parintelui sa sustina asta
Ieremia 19,1-7 sacrificarea copiilor pe altarele idolatre AZI .....
În loc de a-şi creşte copiii în aşa fel ca să-şi realizeze potenţialul dat de
Dumnezeu pentru a intra în comuniune cu Creatorul lor, părinţii israeliti îşi
sacrificau copiii la idoli. În timpurile noastre, noi ne considerăm mai
sofisticaţi. Dar, este posibil ca în zilele noastre, şi copiii noştri să fie
sacrificaţi idolilor în moduri mai sofisticate?

Contextul cultural în care trăim astăzi îi poate face pe părinţi, în
moduri foarte subtile, să neglijeze nevoile emoţionale şi spirituale ale
copiilor şi tinerilor. Din cauza dificultăţilor economice şi sociale, părinţii se
simt obligaţi să muncească din greu ca să acopere toate cheltuielile. Alţii
investesc multă energie în carieră, nemairămânându-le nici timp, nici
energie pentru a se ocupa de minţile tinere şi impresionabile ale generaţiei
viitoare. Ultimele cercetări în neurologie au arătat că, creierul copiilor mici
se modelează prin interacţiunea cu climatul fizic, emoţional, intelectual,
social şi spiritual pe care părinţii şi ceilalţi adulţi îl creează. Încă din perioada
prenatală este aşezată temelia pentru dezvoltarea viitoare a copilului.
Astăzi, copiii şi tinerii sunt bombardaţi în permanenţă cu valori culturale
conflictuale prin mijloacele mass-media, prin exemplul stabilit de idoli şi de
prietenii mondeni de la şcoală ori din vecinătate.

Matei 18,6 piatra de moara – gat – mare
Această expresie nu pare să se armonizeze cu imaginea pe care ne-am
format-o despre Isus, dar cuvintele Lui sunt cât se poate de clare. El
preţuieşte pe fiecare copil. El ştie cel mai bine de cine trebuie să avem noi
grijă.

In sist. Familial trecut Biserica avea un loc CENTRAL azi ?
Timpul pentru investiţie este acum
Studiile arată că în tot mai multe societăţi, tinerii părăsesc biserica
într-un număr alarmant. În unele cazuri, circa 50% părăsesc biserica mai
înainte de a ajunge la vârsta de 20 de ani, fapt care nu înseamnă în mod
obligatoriu că Îl părăsesc şi pe Dumnezeu. Studiile arată că acolo unde
bisericile lucrează activ cu familiile şi şcolile bisericii, îi implică pe copii şi pe
tineri în activităţi de slujire şi îi inspiră pe calea lui Dumnezeu, 80% dintre
tineri au sentimentul apartenenţei. Ţinta noastră principală este de a câştiga
oamenii pentru eternitate.
Ştiaţi că 19 din 20 de persoane care devin creştin consacraţi, o fac
înainte de vârsta de 25 de ani? După 25 de ani, doar unu din 10.000 se mai
botează. După 35 de ani – unu din 50.000. După 45 de ani – unu din
200.000. După 55 de ani – unu din 300.000. După 65 de ani – unu din
500.000. După 75 de ani – unu din 750.000. În principiu, decizia de bază de a
crede sau nu în Dumnezeu se ia până la vârsta de 13 ani. Prin urmare,
efortul evanghelistic cel mai mare este investit în familiile cu copii şi tineri.
Lucrarea pentru familii, copii şi tineri nu este doar babysitting, comparativ
cu alte lucrări, aşa cum ar fi unii ispitiţi să creadă. Este evanghelizare la firul
ierbii. Ellen White face o afirmaţie extraordinară despre aceasta:

Societatea este compusă din familii şi este aşa cum o fac capii de familie. Din
inimă ies izvoarele vieţii, iar inima societăţii, a bisericii, a naţiunii este
familia. Binele societăţii, succesul bisericii, prosperitatea naţiunii depind de
influenţele de acasă. („Căminul adventist”, pag. 15)
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