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Copii sunt o binecuvântare al lui Dumnezeu
Textul de bază: 1 Samuel 1: 1 - 18

Întroducere:
Copii sunt o creație a lui Dumnezeu








Copii nu sunt o creație întămplătoare
Nu sunt o sarcină de nepurtat pentru părinții ei
Nu sunt o piedecă în dezvoltarea și în cariera omului
În planul global a lui Dumnezeu, copii joacă un rol foarte însemnat
Dumnezeu compară copii lui cu copii firii pământești
Ioan 1: 12-13
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din
voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Relația între copii și părinți trebiue să fie în ordine
 Toate făgăduințele pretind îndeplinirea poruncii lui Dumnezeu:
Efeseni 6:2

,,Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” este cea dintâi poruncă însoțită de
o făgăduință.

Dumnezeu vrea să fie prezent în viața ta
Promisiunea unei vieți lungi

 O viață lungă nu depinde de activitățiile sportive cu care ai oțelit corpul tău
 Nici de genele bune moștenite, care îți garantează o viață sănătoasă
 Nici pregătirile tale profesionale pe care ai realizat, crezând că un angajat
într-un birou trăiește mai lung decât un zidar pe șantier
Deuteronom 5:16
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Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul
tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul,
Dumnezeul tău.

Promisiunea grijii lui Dumnezeu
 Posibilitățiile părinților sunt limitate
 Posibilitățiile prietenilor sunt limitate
 Și posibilitățiile intreprinderii (Japonia) sunt limitate
Psalmii 27:10

Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește
 Numai sub grija lui Dumnezeu se împlinesc promisiuniile biblice

Promisiunea prezenței lui Dumnezeu în viața copiilor Săi
 Cum se prezintă prezența lui Dumnezeu?
 Cum se prezintă prezența unei mame?
 Copilul nu înțelege vorbele mamei, dar simte dragostea ei !!!

Proverbe 8:17

Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc, și cei ce Mă caută cu tot dinadinsul mă
găsesc.

Dumnezeu vrea să binecuvinteze copii Lui
Promisiunea binecuvântărilor






Ce înțelegen noi supt înțelesul „binecuvântare“
„Succes“ sau „fericire“, sunt ele de aceași proviniență ?
Cine are succes este el și fericit?
Binecuvântarea nu este un simț sau o situație de succes
Binecuvântare este o promisiune Dumnezeiască care te face fericit
Proverbe 8:32

Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de ceice păzesc căile mele!
 Și această promisiune trebuie îndeplinită
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 Dar ce înțelegem prin „ceice păzesc căile mele“ ?

Promisiunea călăuzirii






Binecuvântare inseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta
Binecuvântare inseamnă călăuza lui Dumnezeu în viața ta
Avem noi nevoie de o călăuză?
Oare nu cunoaștem noi drumul?
Nu. Există situații în viața ta, când nu mai poți, chiar și ca copil
Isaia 40:11

El își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul
Lui, și va călăuzi blând oile cari alăptează.

Dumnezeu vrea ca să fi copilul Lui






Dar cum devi un copil a lui Dumnezeu?
Ajung eforturile noastre omenești?
Ajunge să fi un om bun, milostiv, iubit de societate în care trăiești?
Dumnezeu pretinde altceva !
Ioan 1: 12-13
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din
voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

 Dumnezeu pretinde „să-L primești“, să crezi în El, în Numele Lui
 Dumnezeu pretinde să fi nou născut prin Sângele Domnului nostru Isus
Cristos
 Dumnezeu pretinde să trăiești sub conducerea Duhului Sfânt
 Asta se înțelege sub descrierea „ celor ce L-au primit“

Isus compară copii pământești cu copii lui Dumnezeu
Marcu 9: 36-37

Și a luat un copilaș, și l-a așezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în brațe, și lea zis: ,,Oricine primește pe unul din acești copilași, în Numele Meu, Mă
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primește pe Mine; și oricine Mă primește pe Mine, nu Mă primește pe
Mine, ci pe Cel ce M-a trimes pe Mine.“

Promisiunea cerului
Matei 19:14

Și Isus le-a zis: ,,Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i opriți, căci
Împărăția cerurilor este a celor ca ei.”
 Aici nu este vorbă de copii, ci de copilașii
 Nu de cei care au impresia că pot să vină cu putere propie la Isus
 Isus vorbește aici de cei, care sunt neputincioșii
Matei 18: 2-3

Isus a chemat la El un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, și le-a zis: ,,Adevărat
vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște
copilași, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.
 Acești copilași nu au putut veni singur la Isus
 Ei au fost aduși de părinții lor

Ultima întrebare:







Ce facem noi cu copii noștrii ?
Cunosc ei pe Domnul Domnilor, pe Mântuitorul întregii lumi ?
Când începem noi să le aducem la Isus, când știe să umble singur?
Suntem noi sigur, ca atunci o să ne îndeplinească dorința?
Exemplu: Tata comerciant are prăvălia dumineca deschisă, și fiul lui, care a
vrut să devină fotbalist, tot duminecă
2 Timotei 1:5

Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în
bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sânt încredințat că și în tine.
 Sarcina noastră este : să spunem copiilor noștrii maideparte, ceeace a zidit
Duhul Sfânt în inima noastră.
Amin
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