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Studiul 8

Perioada când copiii sunt acasă

Textul de memorat: „Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de
El.” (Psalmii 127:3)

Duminică, 19 mai – Părinţi fără copii

1. Geneza 18:11; Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi  în vârstă;  şi Sarei nu-i mai venea rânduiala
femeilor.

Geneza 30:1; Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe sora sa şi a zis lui Iacov:
„Dă-mi copii, ori mor!”

1 Samuel 1:1-8; 1. Era un om din Ramataim-Ţofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui
Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efratit.
2. El avea două neveste: una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea.
3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oştirilor
şi să-I aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, preoţi ai Domnului.
4.  În ziua când îşi  aducea Elcana jertfa,  dădea părţi  nevestei  sale Penina,  tuturor  fiilor  şi  tuturor
fiicelor pe care le avea de la ea.
5. Dar Anei îi dădea o parte îndoită; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă.
6. Potrivnica ei o înţepa deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.
7. Şi în toţi anii era aşa. Ori de câte ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o înţepa la fel. Atunci
ea plângea şi nu mânca.
8.  Elcana,  bărbatul ei,  îi  zicea:  "Ano, pentru ce plângi şi  nu mănânci?  Pentru ce ţi-este întristată
inima? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii?"

Luca 1:7; N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; şi amândoi erau înaintaţi în vârstă.

Luni, 20 mai – Când eşti părinte singur

2. Ieremia 31:25; Căci voi răcori sufletul însetat şi voi sătura orice suflet lihnit de foame.

Matei 11:28; Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Ieremia 29:11; Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace,
şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.

Ieremia 32:27; „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei  făpturi.  Este ceva de mirat  din partea
Mea?”

Proverbele 3:5,6; 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6. Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Isaia 43:1,2; 1. Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!
"Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.
2. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va
arde, şi flacăra nu te va aprinde.
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Marţi, 21 mai – Bucuria şi responsabilitatea de a fi părinte

3. Psalmului 127; 1. Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte
Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte.
2. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci
preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.
3. Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
4. Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe.
5. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine când vor vorbi
cu vrăjmaşii lor la poartă.

Miercuri, 22 mai – Părinţi care formează ucenici

4. Geneza 18:18,19; 18.  Căci  Avraam va ajunge negreşit  un neam mare şi  puternic,  şi  în  el  vor fi
binecuvântate toate neamurile pământului.
19.  Căci  Eu îl  cunosc  şi  ştiu  că  are  să  poruncească  fiilor  lui  şi  casei  lui  după el  să  ţină  Calea
Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a
făgăduit"...

1 Samuel 3:10-14; 10. Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: "Samuele,
Samuele!" Şi Samuel a răspuns: "Vorbeşte, căci robul Tău ascultă."
11. Atunci Domnul a zis lui Samuel: "Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui
îl va auzi.
12. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli  tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi
isprăvi.
13. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii  de care are
cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit.
14. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe,
nici prin daruri de mâncare."

Joi, 23 mai – Cum să lupţi pentru fiul tău risipitor

5. Proverbele 22:6; Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va
abate de la ea.

Filipeni 3:13; Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma
mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
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