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DEV 13PN Familie sănătoasă (părinte-copil) 

 

Sesiunea 13: Familie sănătoasă (părinte – copil) 

În această sesiune vei descoperi ce anume spune Cuvântul lui Dumnezeu despre relații 
sănătoase între părinți și copii.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce fel pui în practică această rămânere în Cristos 
prin intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

Celebrarea credincioșiei 

 Împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile din ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

1. Ce merge bine? 
2. Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
3. Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
4. Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 
5. Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună? 

 

 

 

Studiu biblic de explorare – Părinți și copii 

Secțiunea 1: Roluri și așteptări  

Rolurile părinților și ale copiilor: Efeseni 6:1-4; Exod 20:12  

Părinții trebuie să îi învețe pe copii: Deuteronom 6:6-9; Proverbe 22:6  
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Copiii trebuie să asculte: Proverbe 1:8-9  

Rolul Scripturii: 2 Timotei 3:14-16  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 
 Care sunt responsabilitățile copiilor față de părinți? 
 Care sunt responsabilitățile părinților față de copii? 

Rezumat:  

 

 
Secțiunea 2: Disciplinarea copilulului nostru 

Nevoia de echilibru: Coloseni 3:20-21  

Ajutor de la alți credincioși: Tit 2:2-8  

Scopul disciplinei: Evrei 12:7-11  

Exemplul lui Dumnezeu: Plângerile lui Ieremia 3:22-23  

 Ce anume ți-a atras atenția? (Sau ce ți-a plăcut cel mai mult?) De ce? 
 În ce fel evită părinții să își provoace copii? 
 În ce fel ne este exemplu Tatăl nostru ceresc în această privință? 

Rezumat:  

 

 

Pregătirea pentru misiune 

Evaluează cum este viața ta în privința relației de supunere părinte/copil și fă un plan pentru 
cum vei începe imediat să o îmbunătățești.  

 Discutați moduri practice de aplicare: 
 Care are fi câteva modalități bune de a disciplina copiii fără ca asta să conducă la o 

demoralizare a lor? 
 Cum putem echilibra disciplina cu încurajarea pentru a împlini acest scop? 
 Ce putem face ca să rezolvăm problemele pe care le întâmpinăm ca părinți, potrivit cu aceste 

pasaje? 

 

Eu voi ________ până _________  


