
Studiu Biblic, Trim. II, 2019 – Anotimpurile familiei 

Rezumatul Studiului 8 - Perioada când copiii sunt acasă 
 
A  CAZURI SPECIALE 
 Părinţi fără copii 

— Dumnezeu îţi aude rugăciunile, cu toate că nu răspunde întotdeauna cum te-ai aştepta tu. 
— Unele cupluri decid să nu aibe copii. Alţii preferă să adopte spre a le oferi copiilor un viitor mai 

strălucit. 
— Noi trebuie să fim sensibili la durerea celor ce-şi doresc să devină părinţi dar nu pot. 

 Părinţi singuri 
— Există câteva exemple în Biblie de mame divorţate (Geneza 21:24), singure (Geneza 38:24) şi 

văduve (2 Împăraţi 4:1) care au fost nevoite să îşi crească singure copiii. 
— În zilele noastre, aceleaşi tipuri de circumstanţe pot forţa pe unii părinţi să-şi crească copiii fără 

partener. 
— Aceste situaţii îngreunează buna creştere a copilului. Părinţii singuri trebuie să se încreadă în 

special în Domnul care spune: „nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.” (Iosua 1:5) 
— Noi suntem Biserica, deci noi ar trebui să venim în ajutorul acestor fraţi şi surori (Iacov 1:27). 

B  EDUCAREA COPIILOR 
 Principiile educaţiei 

— Deuteronomul 6:4-9 urmăreşte principiile educaţiei care constituie cheia creşterii unor adulţi 
responsabili şi a unor cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Părinţii trebuie să: Recunoască pe 
Dumnezeu (v. 4); Iubească pe Domnul cu toată inima, sufletul şi puterea (v. 5); Preţuiască 
Cuvântul lui Dumnezeu (v. 6); Împărtăşească pe Dumnezeu cu copiii lor (v. 7) 

— Cum poţi aplica aceste principii? Făcând următoarele: 
(1) Întipărire / Vorbit (v. 7) 

(a) Instruirea formală: Studierea Bibliei în momente specifice (ex. altarul în familie) 
(b) Instruirea informală: Învăţarea lecţiilor din viaţa de zi cu zi 

(2) Legatul / Scrisul (v. 8-9) 
(a) Îmbinarea adevărului cu acţiunea (mâna) şi cu gândul (fruntea) 
(b) Adevărul trebuie să fie vizibil atât în viaţa publică (pe uşiori) cât şi în privat (pe porţi) 

 Scopul educaţiei 
— Principalul scop al părinţilor creştini trebuie să fie ca fii şi fiicele lor să devină adevăraţi copii ai 

lui Dumnezeu, prin evidenţierea dragostei Lui asupra lor, astfel încât ei să se poată bucura de 
eternitate împreună cu Dumnezeu. 

— Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum să educăm copiii spre împlinirea acelui scop. 
(1) Disciplinare cu blândeţe (Coloseni 3:21) 
(2) Învăţarea Legii lui Dumnezeu (Psalmii 78:5) 
(3) Setarea unui exemplu (Geneza 18:19) 
(4) Administrarea propice a casei (1 Timotei 3:12) 
(5) Corijare (Proverbele 29:17) 

 Când scopul nu este atins 
— Este uşor să acuzi părinţii pentru educaţia copiilor. Cu toate acestea, copii pot lua toate deciziile 

greşite chiar dacă părinţii au făcut totul cum trebuie. Copii au propria lor personalitate şi sunt 
responsabili pentru propriile acţiuni înaintea lui Dumnezeu. Să fim părinţi buni este alegerea 
noastră; ce devin copii pe urmă, este decizia lor. Când copii se revoltă, părinţii trebuie să 
rămână uniţi şi să seteze linii clare. Avem nevoie de rugăciuni fervente, de dragoste şi de 
răbdare. Fiţi mereu alături de ei chiar şi când se luptă împotriva lui Dumnezeu. Amintiţi-le cum 
Dumnezeu îi iubeşte. 
 


