
Părinți binecuvântaţi de Domnul
Textul de bază: Judecător 13; 1 - 14

Întroducere:

Copii sunt un dar dela Dumnezeu
Psalmii 128; 3 - 4
Nevastă-ta este ca o viță roditoare înlăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca 
niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul 
care se teme de Domnul.

Părinții binecuvântaţi recunosc, că copii sunt un dar
Judecător 13; 5
Căci vei rămânea însărcinată, și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste 
capul lui, pentrucă acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele 
mamei lui; și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna Filistenilor.

 Astăzi se poate planifica orice, chiar și nașterea unui copil
 Multe perechi se țin de această ofertă
 Ei planifică întâi cariera, căsuța la marginea orașului, bunăstarea și altele, și

la urmă repede un copil
 dar nici atunci nu sunt pregătiți, pentru-că prioritățile nu s-au schimbat
 Și când vine copilul, ei nu sunt pregătiți

Părinții binecuvântaţi recunosc că trebuie să le poarte în rugăciune

1 Cronici 29; 19 David se roagă pentru fiul lui
Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, 
învățăturile Tale, și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri, și să
zidească el casa pentru care am făcut pregătiri.

 Solomon era om matur, când tatăl lui s-a rugat pentru el
 Este o mare responsabilitate, să te rogi pentru copilul tău
 Este bine și necesar, ca copilul să știe, că părinții se roagă pentru el

Părinții binecuvântaţi recunosc că trebuie să fie exemplu
Coloseni 3; 20
Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place 
Domnului.
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 Împlică o responsabilitate din partea părinților: să fie exemplu
 Atenție la exemplul vieții noastre

Părinții binecuvântaţi recunosc că au o responsabilitate

Judecător 13; 3 – 4
Îngerul Domnului S-a arătat femeii, și i-a zis: ,,Iată că tu ești stearpă, și n-
ai copii; dar vei rămânea însărcinată, și vei naște un fiu. Acum ia bine 
seama, să nu bei nici vin, nici băutură tare, și să nu mănânci nimic necurat.

 Responsabilitatea a început deja înainte de a se naște copilul
 Și această responsabilitate s-a transmis și asupra copilului
 Responsbilitatea în hrana copilului. Nu toată ziua numai ciocolată
 Ei poarta de gruijă și de hrana spirituală
 Ce înghiță copilul zilnic: sfaturile și ofertele dezastroase din TV?
 Sau pilda vedetelor și viața lor necârmuită?
 Care sunt prietenii copilului tăi? Care este viitorul copilului tău?

Părinții binecuvântaţi recunosc că trebuie să le poarte în rugăciune

1 Cronici 29; 19 David se roagă pentru fiul lui
Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, 
învățăturile Tale, și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri, și să
zidească el casa pentru care am făcut pregătiri.

 Solomon era om matur, când tatăl lui s-a rugat pentru el
 Este o mare responsabilitate, să te rogi pentru copilul tău
 Este bine și necesar, ca copilul să știe, că părinții se roagă pentru el

Părinții binecuvântaţi recunosc că trebuie să fie exemplu

Coloseni 3; 20
Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place 
Domnului.

 Împlică o responsabilitate din partea părinților: să fie exemplu
 Atenție la exemplul vieții noastre
 Părinții binecuvântaţi recunosc că trebuie să mustre copilul
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Proverbele 13; 24 lui Solomon
Cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine-l iubește, îl pedepsește 
îndată.

 Legea României cât și a Germaniei interzice pedepsirea copiilor din partea 
părinților cu bătaie sau forțe fizice

 Lucrul acesta își are rădăcina în  atitudinea neastâmpărată și necontrolată a 
unori părinți neastâmpărați

 Solomon nu vorbește de bâte sau de pumi, ci de nuieaua
 Cu nuieaua se poate conduce o turmă întreagă
 Cu lungimea ei ajunge și cei îndepărtați
 Nuieaua poate să doară, dar nu trebuie să doară
 Copilul trebuie să știe lucrul acesta
 De multe ori nuiaua pe dulap își atinge țelul
 Părinții binecuvântaţi trebuie să le învețe calea dreaptă, Calea Domnului

Proverbe 22;6
Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu 
se va abate dela ea.

 Dacă nu l-e învățăm Calea Domnului, deavolul le învață alte minuni
 Copii de azi cunosc pe de rost pe toți fotbaliștii după nume
 Ei fredonează toate cântările emise prin radio
 Dar cântările din cartea de cântări ei nu cunosc
 Și de versete biblice nici vorbă

Luca 2; 21 – 24 Chiar și Isus a fost supus
Cînd a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au pus 
numele ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El 
zămislit în pântece. Și, când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după 
Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L 
înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: 
,,Orice întâi născut de partea bărbătească va fi închinat Domnului“, și ca 
să aducă jertfă: o păreche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum 
este poruncit în Legea Domnului.

 Părinții binecuvântaţi își cunosc limitele

Judecător 13; 24
Femeia a născut un fiu, și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, și 
Domnul l-a binecuvântat.
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 Femeia l-a născut
 Părinții l-au crescut
 Dumnezeu l-a făcut mare
 Și când era mare, Duhul lui Dumnezeu a început să-l miște
 Dacă nu l-am educat – l-am pierdut
 Vine o vreme, când nu mai avem nici o influență asupra lui
 Părinții binecuvântaţi stiu, că și ei culeg ce au semănat în copilul lor
 Eli, un om a lui Dumnezeu, Preot, Judecător, Conducător politic a poporului

Israel, n-a putut să-și educe copii
 Biblia spune că erau ne spus de răi și păcătoși înaintea lui Dumnezeu
 La vreme când trebuiau educați, nu le-a educat
 Și după aceea a fost prea târziu
 Părinții binecuvântaţi își cunosc privileghiile, responsabilitatea dar și 

limitele
 Părinții binecuvântaţi din secolul nostru cunosc și ajutorul promis
 Noi care suntem copii Lui avem o mângăiere
 Nu trebuie să fim năcăjiți, că nu putem face față
 Noi avem cine să ne învețe  și să ne sprijine

Ioan 14; 26 -  29 Isus spune:
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v-
am spus Eu. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus:
Mă duc, și Mă voi întoarce la voi. Dacă M-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am 
zis: ,Mă duc la Tatăl;` căci Tatăl este mai mare decât Mine. Și v-am spus 
aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentruca atunci când se vor 
întâmpla, să credeți.

 Isus Cristos este în mijlocul nostru

Amin
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