
CELEBRAREA  DUMINICII  BIBLIEI  ÎN  FAMILIE 

  

 A. Încurajarea familiilor în a celebra Duminica Cuvântului lui Dumnezeu 

 

 Familia  –  biserica   domestică    –   este   în   centrul   atenţiei   pastorale   a   Bisericii.   În 

misterul   iubirii   dintre   soţi   sacralizat   de   sacramentul   credinţei,   Cuvântul   lui   Dumnezeu 

generează, face să crească şi dă lumină legământului dintre soţi după modelul Legământului pe care 

Dumnezeu l-a stabilit cu poporul pe care şi l-a ales. 

 Documentul  Verbum Domini, exortația apostolică publicată la încheierea sinodului despre  

Cuvântul   lui   Dumnezeu   în   viața   și   misiunea   Bisericii,   subliniază  legătura   dintre 

Cuvântul lui Dumnezeu și familia creștină spunând la numărul 85: “Sinodul a simțit necesitatea de a 

sublinia și raportul dintre cuvântul lui Dumnezeu,  căsătorie și familia creștină. De fapt, „prin 

vestirea cuvântului lui Dumnezeu, Biserica revelează familiei creștine adevărata sa identitate, ceea 

ce ea este și trebuie să fie   conform   planului   Domnului”.    De  aceea,   să   nu   se   piardă  din  

vedere   niciodată   că cuvântul lui Dumnezeu este la originea căsătoriei (cf. Gen 2,24) și că Isus 

însuși a  voit să includă căsătoria printre instituțiile împărăției sale (cf. Mt 19,4-8), ridicând la  

rangul de sacrament ceea ce a fost înscris la origine în natura umană. „În celebrarea  sacramentală, 

bărbatul și femeia rostesc un cuvânt profetic de dăruire reciprocă, faptul de a fi «un singur trup», 

semn al misterului unirii lui Cristos și a Bisericii (cf. Ef 5,31- 32)”. Fidelitatea față de  cuvântul lui 

Dumnezeu duce  și la constatarea că astăzi această  instituție este pusă prin multe aspecte sub atac 

de către mentalitatea curentă. În fața  dezordinii răspândite a afectelor și în fața apariției unor 

moduri de a gândi care   banalizează   trupul   uman   și   diferența   sexuală,   cuvântul   lui   

Dumnezeu   reafirmă   bunătatea originară a omului, creat ca bărbat și femeie și chemat la iubirea 

fidelă,   reciprocă și rodnică. 

 Din   marele   mister   nupțial   derivă   o responsabilitate   de   care   nu   se   poate   face 

abstracție  a   părinților   față   de   copiii   lor.   De   fapt   aparține   autenticei   paternități   și 

maternități  comunicarea și mărturia sensului vieții în Cristos: prin fidelitatea și unitatea vieții de  

familie soții sunt  în  fața propriilor copii  primii   vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu.  

Comunitatea eclezială trebuie să-i susțină și să-i ajute să dezvolte rugăciunea în familie,  ascultarea   

cuvântului,   cunoașterea   Bibliei.   Pentru   aceasta,   Sinodul   dorește ca fiecare  casă să aibă 

Biblia și să o păstreze în mod demn, așa încât s-o poată citi și folosi  pentru rugăciune. Ajutorul 

necesar poate să fie dat de preoți, de diaconi sau de laici bine  pregătiți. Sinodul a recomandat și 

formarea de mici comunități între familii în care să  se cultive rugăciunea și meditarea în comun a 

unor texte potrivite din Scripturi.”  Familiile pot fi încurajate ca împreună cu toți membrii ei, să 

venereze și să proclame Cuvântul lui Dumnezeu în propria comunitate familială, ca dealtfel și să 

mediteze și să se roage cu același Cuvânt. 

 

 B. Lectura Sfintei Scripturi în familie 

 

 Preoții pot încuraja ca fiecare familie să pregătească propriul altăraș acasă unde să fie 

întronizată Biblia.  

 

 Iată un model de rugăciune, de venerare și de interpelare a Sfintei Scripturi care poate 

fi prezentat și oferit familiilor: 

 

1. Când membrii familiei dispun de câtva timp, se adună în locul în care se află Biblia 

pe altăraș. 



 

2. Cel mai respectabil membru începe o rugăciune: 

-Tatăl nostru ... 

-Bucură-te, Marie ... 

- Slavă Tatălui ... 

 

3. Se recită (sau se cântă) Imnul: 

 

Vino, Duhule Preasfânt, 

Şi trimite pe pământ 

A ta luminoasă rază! 

 

Al săracilor Părinte 

Dătător de cele sfinte, 

Vino şi ne luminează. 

 

Bunule Mângâietor, 

Oaspete preaiubitor, 

Dulcea noastră răcorire. 

 

Tu în trudă alinare, 

În căldură eşti răcoare, 

Mângâiere în mâhnire. 

 

Peste cei ce ţi se-nchină, 

Tu revarsă-a ta lumină, 

Harul tău îmbelşugat. 

  

Pentru-a omenirii vină, 

Firea-ntreagă-acum suspină 

Grav rănită de păcat. 

 

Spală ce e întinat, 

Udă tot ce e uscat, 

Vindecă ce e rănit. 

 

Moaie tot ce-i împietrit, 

Încălzeşte ce-i răcit 

Şi îndreaptă ce-i greşit. 

Celor care te cinstesc 

Şi pe tine te slujesc 

Dă-le harul înşeptit. 

 

4. Se citește fragmentul ales. 

5. Se păstrează un moment de tăcere. 

6. Se pun câteva întrebări referitoare la textul citit: 

- Cine este autorul? 



- Ce face? 

- Cine este personajul principal? 

- Unde este ambientată acțiunea? 

- Care este întrebarea despre Dumnezeu? 

- Ce pot eu spune despre text? 

- Care este învățătura? 

- Pot lua o hotărâre? 

 

7. Se face o rugăciune de mulțumire. 

 

Poate fi Psalmul 19,2.3.5: 

 

R.: Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu 

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale. 

  

Cerurile vorbesc despre  

slava lui Dumnezeu 

şi firmamentul vesteşte  

lucrarea mâinilor sale. R.: 

  

Ziua încredinţează zilei mesajul, 

iar noaptea transmite nopţii înţelegerea. R.: 

  

Nu e vorbire, nu sunt cuvinte 

ale căror glasuri să se poată auzi, 

  şi totuşi vocea lor străbate tot pământul, 

vestea lor ajunge la marginile lumii. R.: 

 


