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TATĂL, CA PROFET,                             

REGE ȘI PREOT 

William Gurnall (1616-1679) 

 

 

Fiecare tată are responsabilitatea de a se îngriji de su-

fletele din familia lui. El este în propria casă un fel de profet, 

rege și preot, și de aici rezultă și responsabilitatea lui. 

În primul rând, el este un profet ce trebuie să dea 

învățătură și să își instruiască familia. Soțiile sunt che-

mate să învețe acasă de la soții lor (1 Corinteni 14:35), motiv 

pentru care este un lucru cert că ei trebuie să își învețe soți-

ile. Părinții au porunca de a-și instrui copiii: „Să îi învățați 

pe copiii voștri în ele, și să le vorbești despre ele când vei fi 

acasă” (Deuteronom 11:19). „Creșteți-i în mustrarea și învă-

țătura Domnului” (Efeseni 6:4). Învățătura și mustrarea se 

fac deopotrivă prin rugăciune și laudă înaintea lui Dumne-

zeu, și prin catehizarea membrilor familiei: „Învățați-vă și 

sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu 

cântări duhovnicești” (Coloseni 3:16). Rugăciunea tatălui 

alături de familie ar trebui să îi învețe pe membrii acesteia 

cum să se roage ei înșiși. Mărturisirile pe care el le face, ce-

rerile pe care le aduce înaintea Domnului și îndurările pe 

care le recunoaște în responsabilitatea sa în cadrul familiei 

constituie mijloace excelente de a-i echipa pe aceștia pentru 
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timpul lor de devoțiune. Cum se face că mulți... copii, când 

ajung ei înșiși capi ai familiilor lor, sunt atât de incapabili în 

a fi glasul rudelor lor înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, 

dacă nu ca urmare a faptului că și-au trăit copilăria în familii 

care nu s-au rugat și au fost ținuți în ignoranță cu privire la 

această îndatorire…? 

În al doilea rând, el este un rege în casa lui, pentru 

a-și conduce familia în frica de Dumnezeu… El trebuie să 

spună asemenea lui Iosua, „Cât despre mine, eu și casa mea 

Îi vom sluji Domnului” (Iosua 24:15). Ar fi oare un păcat dacă 

un prinț nu ar rândui închinarea publică înaintea lui Dum-

nezeu în regatul său, în condițiile în care el I-ar sluji lui Dum-

nezeu la palatul lui? Astfel, este evident că este un păcat când 

acel tată nu rânduiește închinarea în familia lui, chiar dacă 

el însuși se roagă în odăița lui. 

În ultimul rând, el este un preot în casa lui, și acolo 

unde există un preot, trebuie să existe și o jertfă. Ce altă 

jertfă poate exista printre creștini, dacă nu jertfa spirituală a 

rugăciunii și mulțumirii? Astfel, David a plecat de la închina-

rea publică pentru a se achita de responsabilitățile personale 

alături de familia lui: „David s-a întors să-și binecuvânteze 

casa” (1 Cronici 16:43), adică, așa cum spunea cineva, el s-a 

întors să se închine lui Dumnezeu în spațiul privat al familiei, 

alături de membrii ei, și să ceară o binecuvântare de la El asu-

pra acestora. 

*  *  * 
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Fragment din The Christian in Complete Armor, The Banner                            

of Truth Trust, www.banneroftruth.org. 

*  *  * 

William Gurnall (1616-1679): predicator puritan anglican, cu-

noscut pentru cartea sa, Creștinul în Armură Completă. A absolvit 

Emmanuel College, Cambridge, Anglia. 
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PATERNITATEA:                                     

RESPONSABILITATE                                  

ȘI PRIVILEGIU 

Arthur W. Pink (1886-1952) 

 

Una dintre trăsăturile cele mai triste și tragice ale „ci-

vilizației” secolului nostru este predominanța îngrozitoare a 

neascultării copiilor față de părinții lor în vremea copilăriei 

lor, și lipsa acestora de reverență și respect după ce au cres-

cut. Acest lucru este dovedit în multe feluri și, din nefericire, 

el este o boală general răspândită și printre familiile care se 

consideră creștine.  

În decursul multelor călătorii efectuate de-a lungul ul-

timilor 30 de ani, autorul acestor rânduri a poposit în multe 

case. Evlavia și frumusețea unora dintre ele i-au rămas în 

memorie ca sacre și frumos mirositoare, dar alte familii i-au 

lăsat cele mai dureroase impresii. Copiii încăpățânați sau 

răsfățați nu doar că aduc asupra lor o nefericire perpetuă, ci 

le și provoacă tulburări tuturor celor cu care intră în contact. 

Prin purtarea lor, ei prezic lucrurile rele care vor veni asupra 

lor în viitor. 

În majoritatea vastă a situațiilor, nu copiii sunt de bla-

mat atât de mult pe cât părinții. Eșecul în a-i cinsti pe tatăl 
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și pe mama, oriunde există, se datorează în mare măsură în-

depărtării părinților de modelul scriptural1. În zilele noastre, 

tatăl își imaginează că s-a achitat de obligațiile sale dacă a 

procurat hrană și îmbrăcăminte pentru copiii lui, și dacă a 

acționat ocazional ca un fel de polițist moral. Mult prea ade-

sea, mama se consideră mulțumită dacă este un fel de rob al 

familiei, devenind sclava copiilor în loc să îi învețe să fie utili. 

Ea împlinește o mulțime de sarcini pe care fiicele sale ar tre-

bui să le facă, și face lucrul acesta doar pentru a le permite 

fetelor să aibă timp de frivolități nebunești. Rezultatul a fost 

că familia, care ar trebui să fie – în ce privește ordinea, sfin-

țenia și domnia dragostei – un Rai în miniatură pe pământ, 

a degenerat într-un fel de „benzinărie în timpul zilei și par-

care pe timpul nopții”, așa cum a caracterizat-o cu multă abi-

litate cineva. 

Înainte de a creiona responsabilitățile taților față de 

copiii lor, vreau să subliniez că aceștia nu-și pot disciplina în 

mod adecvat copiii decât dacă au învățat mai înainte să se 

stăpânească pe ei înșiși. Cum ar putea să se aștepte să su-

pună voința încăpățânată a micuților lor și să oprească por-

nirea unui temperament mânios, dacă propriile lor patimi 

au permisiunea de a domni fără restricții? Caracterul taților 

este în mare măsură reprodus în urmașii lor: „La vârsta de 

 
1 Nota editorului: mai multe părți ale acestui articol sunt adresate ambilor părinți – taților 

și mamelor. Pentru a accentua rolul tatălui, termenul părinte a fost uneori înlocuit cu tată, 
dar este marcat în text prin caractere italice. 



PATERNITATEA: RESPONSABILITATE ȘI PRIVILEGIU  |  PINK  9 

o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și 

asemănarea lui” (Geneza 5:3). Tatăl… trebuie să fie în supu-

nere față de Dumnezeu, dacă vrea să se aștepte să primească 

ascultare și supunere din partea micuților lui. Acest princi-

piu este accentuat în mod repetat în Scriptură: „tu deci, care 

îi înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți?” (Romani 2:21). 

Despre episcop, adică prezbiter sau păstor, este scris 

că el trebuie să fie unul care „să-și chivernisească bine casa 

și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă 

cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa, cum va îngriji de 

Biserica lui Dumnezeu?” (1 Timotei 3:4-6). Iar dacă tatăl nu 

știe cum să își stăpânească propriul suflet (Proverbe 25:28), 

cum poate fi în măsură să se îngrijească de urmașii lui? 

Dumnezeu le-a încredințat această sarcină foarte seri-

oasă taților, și totuși ea este un privilegiu foarte prețios. Nu 

este o exagerare să afirmăm că în mâinile lor stau nădejdea 

și binecuvântarea, ori blestemul și plaga următoarei genera-

ții. Familiile lor sunt creșele bisericii și țării, și, în funcție de 

felul cum sunt cultivate acum, își vor arăta rodnicia după 

aceea. O, cu câtă rugăciune și grijă ar trebui voi, care sunteți 

părinți, să vă achitați de această responsabilitate! 

Desigur, Dumnezeu va cere socoteală din mâinile voas-

tre în ce îi privește pe copiii voștri, căci ei sunt ai Lui și vă 

sunt dați în grijă și ocrotire. Responsabilitatea care vă este 

dată nu este una ușoară, mai ales în aceste zile foarte rele. 
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Cu toate acestea, dacă este căutat cu sârguință și încredere, 

harul lui Dumnezeu va fi suficient în această responsabilitate 

ca în celelalte. Scripturile ne oferă regulile prin care să um-

blăm, promisiunile de care să ne agățăm și, am putea adă-

uga, avertismentele înfricoșătoare ca nu cumva să tratăm 

această chestiune cu superficialitate. 

Instruiți-vă copiii. Spațiul de aici ne permite să men-

ționăm doar patru dintre principalele îndatoriri ale taților. 

În primul rând, este de datoria voastră să vă instruiți copiii. 

„Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima 

ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești des-

pre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te 

vei culca și când te vei scula” (Deuteronom 6:6-7). Această 

lucrare este mult prea importantă pentru a fi lăsată pe mâna 

altora: părinții, nu învățătorii de școală duminicală, au po-

runca divină de a-și învăța copiii. Aceasta nu trebuie să fie 

un lucru ocazional sau sporadic, ci una care cere atenție con-

stantă. Caracterul glorios al lui Dumnezeu, cerințele Legii 

Sale sfinte, păcătoșenia foarte mare a păcatului, darul indes-

criptibil al Fiului Său și condamnarea înfricoșătoare ce va fi 

partea certă a tuturor celor care Îl disprețuiesc și Îl resping 

trebuie să fie teme aduse în mod repetat înaintea minților 

micuților voștri. „Ei sunt prea mici pentru a înțelege astfel 

de lucruri” constituie argumentul diavolului pentru a vă 

abate de la achitarea responsabilității voastre.  
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„Și voi, părinților [taților, cf. KJV], nu îi întărâtați la 

mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura 

Domnului” (Efeseni 6:4). Trebuie observat că pasajul se 

adresează mod specific „taților”, și aceasta din două motive: 

(1) pentru că ei sunt capii familiilor lor și lor le este încre-

dințată în mod specific conducerea acestora; și (2) pentru că 

ei sunt adesea înclinați să transfere această îndatorire către 

soțiile lor. Această învățătură trebuie dată prin citirea Sfin-

telor Scripturi și prin explicarea și insistența pe acele lucruri 

care sunt potrivite vârstei lor. Aceasta trebuie urmată de ca-

tehizarea2 copiilor. Un discurs continuu în fața celor tineri 

nu este nici pe departe la fel de eficace ca atunci când este 

diversificat prin întrebări și răspunsuri. Dacă ei știu că vor 

fi întrebați despre ceea ce citiți, vă vor asculta mult mai 

atent. Mai mult, formularea răspunsurilor îi învață să gân-

dească cu propriile minți. O astfel de metodă face ca memo-

ria să fie capabilă să stocheze și să își amintească lucrurile 

cu ușurință, căci răspunsurile date la întrebări formulate 

clar fixează idei specifice în mintea lor. Observați cât de des 

le pune Hristos întrebări ucenicilor Săi. 

Fiți exemple bune. În al doilea rând, învățătura sănă-

toasă trebuie însoțită de un bun exemplu. Învățătura care 

este doar pe buze foarte probabil că nu va trece dincolo de 

urechi. Copiii au abilitatea aceasta specială de a detecta rapid 

 
2 catehizare – instruirea în credința creștină prin intermediul secvențelor de întrebări și 
răspunsuri. 
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inconsecvențele și de a disprețui ipocrizia. În această pri-

vință, părinții trebuie să își îndrepte cu hotărâre fețele către 

Dumnezeu, cerând zilnic din partea Lui acel har de care au 

mare nevoie, și pe care doar El îl poate oferi. Câtă grijă tre-

buie să aveți așa încât să nu spuneți și să nu faceți ceva îna-

intea copiilor voștri care ar avea tendința de a le corupe min-

țile sau de a produce consecințe rele dacă ei vă urmează 

exemplul! Ce mare nevoie aveți să vă păziți constant împo-

triva oricărui lucru care ar putea să vă transforme în ființe 

vrednice de dispreț în ochii acelora care ar trebui să vă res-

pecte și să vă cinstească! Tatăl nu trebuie doar să își instru-

iască copiii pe căile sfințeniei, ci el însuși trebuie să umble 

înaintea acestora pe căile respective și să demonstreze, prin 

practica și comportamentul lui, ce lucru plăcut și folositor 

este să ai o viață trăită în acord cu Legea divină. 

Într-un cămin creștin, țelul suprem ar trebui să fie 

evlavia întregii familii și cinstirea lui Dumnezeu în orice mo-

ment. Orice altceva trebuie subordonat acestui obiectiv înalt. 

În chestiunile vieții de familie, nici soțul și nici soția nu pot 

să își cedeze reciproc întreaga responsabilitate pentru carac-

terul religios al familiei. În mod cert, mama are datoria de a 

suplimenta eforturile tatălui, căci copiii se bucură de mult 

mai mult timp petrecut în compania ei decât în a lui. Dacă 

există o înclinație în tați să fie prea stricți și severi, mamele 

sunt înclinate în schimb să fie prea permisive, așa încât ele 

trebuie să se păzească împotriva oricărui lucru care ar slăbi 
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cu ceva autoritatea soțului. Atunci când el a interzis un lucru, 

ea nu trebuie să îl permită. Este uimitor să observăm că în-

demnul din Efeseni 6:4 este precedat de cel de a „fi plini de 

Duhul” (5:18), în timp ce îndemnul paralel din Coloseni 3:21 

este precedat de cel de a face așa încât „Cuvântul lui Hristos 

să locuiască din belșug în noi” (3:16), arătându-le astfel pă-

rinților că nu se pot achita de responsabilitățile lor dacă nu 

sunt plini de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Disciplinați-vă copiii. În al treilea rând, învățătura și 

exemplul trebuie întărite prin corecție și disciplină. Aceasta 

înseamnă, mai înainte de toate, exersarea autorității – dom-

nia adecvată a ordinii. Dumnezeu a spus următorul lucru 

despre „tatăl celor credincioși”: „Căci Eu îl cunosc și știu că 

are să le poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea 

Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Dom-

nul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza 

18:19). Gândiți-vă la acest lucru cu mare atenție, taților creș-

tini. Avraam a făcut mai mult decât să ofere sfaturi bune: el 

a aplicat legea și a făcut ordine în familia lui. Stăpânirea pe 

care el a administrat-o a avut în vedere ca aceștia să umble 

pe „calea Domnului” – adică să facă tot ceea ce era bine îna-

intea Lui. Iar această responsabilitate a fost împlinită de că-

tre patriarh pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se 

aștearnă peste familia lui. Nicio familie nu poate să crească 

fără anumite reguli ale ei, care includ răsplata și pedeapsa. 
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Aceste lucruri sunt de o importanță specială în perioada tim-

purie a copilăriei, când caracterul este încă neformat și când 

motivațiile morale nu sunt încă înțelese. 

Regulile ar trebui să fie simple, clare, rezonabile și nes-

chimbătoare, asemenea Celor 10 Porunci – câteva reguli mo-

rale elementare, în locul unei mulțimi de restricții compli-

cate. O modalitate inutilă de a-i provoca pe copii la mânie 

este să îi copleșim cu mii de restricții neimportante și cu re-

guli minuțioase, care sunt capricioase3 și care se datorează 

unei atitudini a părintelui care nu poate fi mulțumit cu ni-

mic. 

Este de o importanță vitală și spre binele viitor al copi-

lului ca el sau ea să fie învățat să se supună de la o vârstă 

timpurie. Un copil neinstruit va deveni un adult nelegiuit. 

Închisorile noastre sunt pline de cei cărora li s-a permis să 

facă tot ce au vrut pe când erau minori. Nici măcar cea mai 

mică ofensă a unui copil împotriva celor care conduc o fami-

lie n-ar trebui să treacă fără corecție adecvată, căci dacă el 

observă toleranță într-o direcție sau în ce privește o anume 

ofensă, se va aștepta la același lucru și în alte privințe. Apoi 

neascultarea va deveni tot mai frecventă, până când părin-

tele nu va mai avea niciun fel de control asupra lui, decât 

prin intermediul forței. 

 
3 capricios – ghidat de porniri de moment, fără o judecată sănătoasă. 
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În această privință, învățătura Scripturii este foarte 

clară. „Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua cer-

tării o va dezlipi de el” (Proverbe 22:15; cf. 23:13-14). De 

aceea, Dumnezeu a spus: „Cine cruță nuiaua, îl urăște pe fiul 

său, dar cine-l iubește, îl pedepsește îndată” (Proverbe 13:24). 

Și iarăși, „pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, și nu 

te lăsat convins să abandonezi disciplina de mofturile lui” 

(Proverbe 19:18, cf. KJV). Nu lăsa să te cuprindă un fel de 

dragoste oarbă. Cu siguranță că Dumnezeu Își iubește copiii 

cu o dragoste părintească mult mai profundă decât îți poți 

iubi tu copiii, și totuși El ne spune: „Eu îi mustru și pedepsesc 

pe toți aceia pe care-i iubesc” (Apocalipsa 3:19; cf. Evrei 12:6). 

„Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de 

capul lui îi face rușine mamei sale” (Proverbe 29:15). Astfel 

de mijloace de disciplină trebuie folosite în anii timpurii, îna-

inte ca vârsta și încăpățânarea să-l fi împietrit pe copil așa 

încât să nu se mai teamă de corecție, ci să o disprețuiască. 

Scutește nuiaua, și îl vei distruge pe copil. Nu o folosi pe el, 

și vei crește una pentru propriul tău spate. 

Cu greu ar fi nevoie să arăt că versetele biblice de mai 

sus nu ne oferă în niciun caz o învățătură care să încurajeze 

un fel de stăpânire prin teroare în viața de familie. Copiii pot 

fi stăpâniți și disciplinați într-o astfel de modalitate încât să 

nu-și piardă respectul și dragostea pentru tatăl lor. Păziți-vă 

ca nu cumva să le acriți atitudinea prin cerințe exagerate sau 
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prin a provoca mânia lor disciplinându-i atunci când voi în-

șivă sunteți mânioși. Tatăl trebuie să pedepsească un copil 

neascultător nu pentru că el este mânios, ci pentru că acel 

lucru este drept – pentru că Dumnezeu cere, iar binele copi-

lului face necesară disciplina. Nu formulați niciodată un 

avertisment pe care n-aveți nicio intenție să-l puneți în apli-

care, și nu faceți vreo promisiune pe care nu aveți de gând 

să o împliniți. Amintiți-vă că este un lucru bun pentru copiii 

voștri ca ei să fie bine educați, însă a avea niște copii bine 

stăpâniți este un lucru și mai bun. 

Acordați mare atenție influențelor mai puțin cunoscute 

care vin din mediul în care copilul trăiește. Vedeți cum puteți 

face așa încât casa să fie atractivă, nu prin a introduce în ea 

lucruri lumești și carnale, ci prin idei nobile, prin a stimula 

un spirit de altruism, prin părtășie fericită și bucuroasă. Se-

parați-i pe micuți de prietenii rele. Vegheați cu grijă ce ziare, 

reviste și cărți aduceți în căminul vostru, ce oaspeți ocazio-

nali se așază la masa voastră, și ce prieteni își fac copiii 

voștri. Prin nepăsarea lor, părinții le permit adesea altora să 

aibă acces neîngrădit la copiii lor, subminându-le astfel au-

toritatea părintească, răsturnând idealurile familiei și semă-

nând semințele frivolității și ale nelegiuirii înainte ca ei să își 

dea seama. Nu vă lăsați niciodată copilul să petreacă o sin-

gură noapte printre străini. Învățați-vă copiii în așa fel încât 

fetele voastre să fie utile în generația lor, iar băieții să fie 

sârguincioși și să ajungă să își câștige singuri existența. 
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Rugați-vă pentru copiii voștri. În al patrulea rând, 

ultima și cea mai importantă responsabilitate care vizează 

deopotrivă binele temporal și spiritual al copiilor voștri este 

rugăciunea fierbinte înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Fără 

aceasta, toate celelalte vor fi lipsite de eficacitate. Mijloacele 

sunt inutile dacă Domnul nu le binecuvântează. „Tronul de 

har” (Evrei 4:16) trebuie implorat cu sârguință așa încât 

eforturile voastre de a vă crește copiii pentru Dumnezeu să 

fie încununate de succes. Este adevărat, trebuie să existe o 

supunere smerită față de voia suverană, o plecare în fața 

adevărului alegerii. Pe de altă parte, este privilegiul credinței 

de a se agăța de promisiunile divine și de a-și aminti că ru-

găciunea fierbinte a unui om neprihănit are mare putere (Ia-

cov 5:16). În ce privește preocuparea lui pentru fiii și fiicele 

sale, despre sfântul Iov este scris că el „se scula dis-de-dimi-

neață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot” 

(Iov 1:5). O atmosferă a rugăciunii ar trebui să domine cămi-

nul, și aerul ei să fie respirat de toți cei care sunt parte din 

el. 

*  *  * 

Fragment din Studies in the Scriptures, lucrare disponibilă          

în limba engleză la Chapel Library. 

*  *  * 

Arthur W. Pink (1886-1952): păstor, predicator itinerant al Bi-

bliei și autor de cărți creștine; s-a născut la Nottingham, Anglia. 
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PRINCIPALA RESPONSABILITATE 

A TATĂLUI 

Jean Calvin (1509-1564) 
 

 

Căci Eu îl cunosc și știu că are să le poruncească fiilor lui 

și casei lui după el să țină Calea Domnului, făcând ce este 

drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față 

de Avraam ce i-a făgăduit. — Geneza 18:19.  

 

Haideți să observăm aici cum ni se spune că Dumnezeu 

cunoaște că Avraam își va instrui copiii să umble pe calea 

Lui, urmându-i exemplul. În primul rând, avem de-a face cu 

învățare, apoi observăm ce fel de învățare este implicată. Cu 

alte cuvinte, ni se spune despre natura acelei învățări și felul 

în care ea trece dincolo de moarte.  

Astfel, vedem în persoana lui Avraam care este respon-

sabilitatea tuturor credincioșilor, în principal responsabili-

tatea taților, în familiile în care Dumnezeu i-a așezat să fie 

capi ai casei, și cărora le-a dat viață, copii și slujitori, așa în-

cât să fie sârguincioși în a le da învățătură. Atunci când un 

tată are copii, responsabilitatea lui este nu doar să îi hră-

nească și să îi îmbrace, ci principala lui responsabilitate este 

să îi călăuzească așa încât viețile lor să fie trăite în bună rân-

duială, motiv pentru care tatăl este chemat să își îndrepte 

atenția deplină către aceste lucruri... 
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Dumnezeu prețuiește evlavia slujitorului Său Avraam, 

evlavie demonstrată în efortul pe care acesta îl face de a-L 

sluji și cinsti pe Domnul și de a-și călăuzi familia și pe cei care 

sunt puși în grija lui, lucru afirmat în mod specific prin faptul 

că el îi va învăța să umble pe calea Domnului. În consecință, 

vedem aici natura instruirii corecte. Pot exista oameni care să 

se preocupe în a formula multe reguli și legi, însă fără să aibă 

stabilitate. Nu poate exista o temelie bună, pe care să putem 

construi, dacă Dumnezeu nu este Stăpân și dacă oamenii nu 

Îl ascultă și nu se conformează Cuvântului Său. Acesta este un 

prim lucru pe care trebuie să îl ținem minte. 

Atunci când tații și cei care au o anumită întâietate se 

pregătesc să dea învățătură, ei nu trebuie să fie aroganți și 

să spună, „acest lucru mi se pare bun”, după care să încerce 

să îi supună pe toți ceilalți opiniilor și concepțiilor lor. „Ce? 

Să îi învăț pe alții ce am învățat de la Dumnezeu în școala 

Lui?” Ceea ce trebuie să ținem minte din acest pasaj este, pe 

scurt, că nimeni nu va putea fi un bun învățător dacă nu este, 

la rândul lui, elevul lui Dumnezeu. De aceea, nu poate exista 

nicio autoritate în învățare dacă aceasta promovează ceea ce 

noi inventăm și este produsul minților noastre, ci trebuie să 

ne lăsăm învățați de Dumnezeu, așa încât El să stăpânească 

și doar El să aibă întâietatea. Deopotrivă lucrurile mari și lu-

crurile mici trebuie aduse în ascultare de El. În aceasta stă 

învățătura ce trebuie dată. 
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La momentul când aveau loc evenimentele din acest 

pasaj, nu exista nicio lege scrisă și nici măcar Evanghelia, 

dar Avraam cunoștea voia lui Dumnezeu atât cât era necesar. 

Astfel, deși fără Scriptură, Avraam nu inventează și nu în-

cearcă să stabilească legi după bunul lui plac. El vrea ca doar 

Dumnezeu să stăpânească și să le arate calea tuturor celor-

lalți, căci el nu dorește să spună, „haideți să mergem pe calea 

mea”, ci „vă învăț ceea ce am învățat eu însumi de la Dum-

nezeu. Doar El trebuie să aibă toată autoritatea, și eu, ca în-

vățător, vreau doar să spun acele lucruri, ca și cum aș fi gla-

sul Lui”. Acesta este cel de-al doilea aspect pe care trebuie să 

îl reținem de aici.  

Așadar, ceea ce trebuie observat aici este că tații, fiind 

capi de familie, trebuie să treacă prin efortul de a fi instruiți 

și învățați din Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vor să se achite 

bine de datoria lor. Dacă sunt needucați, dacă nu cunosc 

principiile de bază ale credinței sau religiei lor, dacă nu cu-

nosc poruncile lui Dumnezeu sau felul în care trebuie aduse 

rugăciuni înaintea Lui, dacă nu știu care este calea către 

mântuire, cum își vor învăța familiile? De aceea, cei care 

sunt soți și au o familie, un cămin pe care trebuie să îl con-

ducă, au nevoie cu atât mai mult să gândească în felul urmă-

tor: „Trebuie să preiau lecția mea din Cuvântul Lui, așa încât 

să nu încerc doar să îmi conduc viața în acord cu voia Lui, ci 

să îi conduc de asemenea la El pe cei care se află sub autori-

tatea și călăuzirea mea”. 
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În al treilea rând, Avraam își va învăța familia să umble 

în frica de Domnul și după moartea Lui, ca și cum s-ar fi spus 

că bărbatul credincios nu trebuie doar să Îl onoreze pe Dum-

nezeu și să trăiască pentru ziua de azi, ci să lase în urma lui 

o bună sămânță, care să încolțească și să trăiască și după 

moartea sa. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța incorupti-

bilă a vieții, căci el rămâne în veac. Chiar dacă cerul și pă-

mântul tind să fie corupte și vor trece, Cuvântul lui Dumne-

zeu trebuie să își păstreze întotdeauna aceeași putere (Matei 

25:3; Isaia 40:8; 55:11). Astfel, nu este lipsit de rațiune să 

vedem cazuri când, în lipsa Cuvântului lui Dumnezeu, toată 

influența noastră moare odată cu noi, se stinge când Dum-

nezeu ne ia din această lume, și ducem totul în cealaltă lume. 

Haideți însă să lucrăm, chiar dacă suntem slabi și muritori, 

chiar dacă trebuie să ne despărțim de această lume, așa încât 

să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu bine înrădăcinat aici. 

Atunci când vom fi morți și când ne vom întoarce în țărâna 

pământului, fie ca Dumnezeu să fie onorat și ca amintirea 

Lui să rămână în veac. Și acesta este un aspect pe care va 

trebui să-l ținem minte… 

Acum, întrucât Dumnezeu a vorbit în acest fel, El 

spune că urmașii lui Avraam, pe care el îi învață, vor face 

dreptate și judecată. În acele două cuvinte, Scriptura cu-

prinde toate lucrurile care privesc cea de-a doua tablă a Le-

gii. Moise spune că ei vor face dreptate și judecată. Acest lu-
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cru ne arată care este calea lui Dumnezeu și cum vom de-

monstra noi că Îl ascultăm. Aceste două cuvinte… implică 

neprihănirea și dreptatea, arătând că noi putem fi blânzi, pu-

tem să ne dedicăm actelor de caritate,4 să ne ajutăm unii pe 

alții, să protejăm drepturile celorlalți și să nu furăm, să ne 

abținem de la fapte rele și de la violență reciprocă, și chiar 

să îi ajutăm pe cei care au nevoie de sprijinul nostru. 

Este un lucru cert că în Legea lui Dumnezeu nu există 

altceva decât dreptate și judecată. În prima tablă, vedem 

cum trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, cum tre-

buie să cinstim Numele Său, cum să chemăm Numele Lui și 

să ne încredem în El, dedicându-ne slujirii Lui. Toate aceste 

lucruri pot fi pe bună dreptate denumite dreptate și judecată. 

Așa cum am spus, dreptatea și judecata presupun în 

mod obișnuit relația cu aproapele nostru și a trăi vieți drepte 

în relație cu oamenii, în neprihănire și echitate, iar acest lu-

cru este o modalitate obișnuită în care Scriptura ne vorbește. 

Profeții au vorbit foarte mult despre aceasta (Isaia 1:27; 5:16; 

28:17). Când se ocupă de Legea lui Dumnezeu, ei se depăr-

tează câteodată de prima tablă, dar vorbesc totuși despre ne-

prihănire și dreptate. Ei se revoltă împotriva fraudei, violen-

ței, hoției și a altor lucruri asemănătoare. Pe scurt, acele lu-

cruri sunt menționate ca reprezentative pentru toate relele 

acestei lumi. În felul acesta, chiar dacă vedem aici doar un 

 
4 caritate – acte de bună voință față de aproapele, precum ajutorarea celor săraci. 
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model și o parte din calea lui Dumnezeu, Domnul a dorit to-

tuși să afirme că Avraam avea să își învețe familia să se com-

porte cu toată dreptatea și neprihănirea, așa încât niciunul 

dintre ei să nu se ridice împotriva aproapelui său, așa încât 

niciunul să nu fure sau să facă vreun lucru greșit. Iată un 

aspect pe care trebuie să îl ținem minte. 

Fragment din Sermons on Genesis, Vol. 1, The Banner of Truth Trust, 

folosit cu permisiune, www.banneroftruth.org 

*  *  * 

Jean Calvin (1509-1564): teolog, păstor și lider francez impor-

tant în cadrul reformei protestante; s-a născut la Noyon, Picardie, 

Franța. 

*  *  * 

Este destul de clar faptul că, în Vechiul Testament, tatăl 

era un fel de preot în căminul și familia lui: el Îl repre-

zenta pe Dumnezeu. El era responsabil nu doar pentru 

aspectele morale și pentru comportamentul celor din fa-

milie, ci și pentru învățătura dată copiilor săi. Sublinierea 

pe care Biblia o face peste tot este că aceasta este princi-

pala îndatorire și sarcină a părinților. Și așa a rămas până 

în zilele noastre. Dacă suntem cu adevărat creștini, tre-

buie să conștientizăm că această insistență deosebită se 

bazează pe acele unități fundamentale rânduite de Dum-

nezeu – căsătoria, familia și căminul. Nu te poți juca cu 

aceste lucruri. – D. M. Lloyd-Jones 
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CONDUCEREA UNEI FAMILII    

SPRE GLORIA LUI HRISTOS 

Richard Baxter (1615-1691) 

 

Lucrul principal de care depinde conducerea bună a fa-

miliilor este potrivirea dintre cei care le conduc și cei care 

sunt conduși. … Dacă există persoane nepotrivite în relațiile 

lor, care s-au alăturat într-o familie, prima lor datorie este 

de a se pocăi de păcatele lor anterioare și să se întoarcă ime-

diat la Dumnezeu, căutând acea potrivire care este necesară 

pentru achitarea corectă de responsabilitățile fiecăruia. În 

cazul taților, trei lucruri sunt de cea mai mare importanță în 

acest sens: 1. autoritatea, 2. îndemânarea, și 3. sfințenia. 

1. Sfaturi generale: tații trebuie să își păstreze au-

toritatea în familiile lor. Dacă autoritatea este pierdută și 

ești disprețuit de cei pe care trebuie să îi conduci, cuvântul 

tău nu va avea niciun efect asupra lor. Ar fi ca și cum ai în-

cerca să călărești un cal fără zăbală: puterea ta de a conduce 

a dispărut odată ce ți-ai pierdut autoritatea. De aceea, tre-

buie să înțelegi mai înainte natura, modalitatea de folosire și 

limitele autorității tale; așa cum relația pe care o ai cu soția 

ta este diferită de cea cu copiii tăi, așa este și autoritatea ta. 

Autoritatea pe care o ai asupra soției tale este necesară pen-

tru a-ți conduce familia, pentru gestiunea sigură și prudentă 
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a treburilor voastre, și pentru coabitarea voastră conforta-

bilă. Puterea dragostei și interesul comun trebuie să facă mai 

mult decât poruncile autoritative. Autoritatea asupra copiilor 

tăi este una cu mult mai mare, dar ea trebuie combinată cu 

dragostea necesară spre buna educație și fericire a copiilor 

voștri… În vederea menținerii acestei autorități, ia aminte la 

următoarele sfaturi: 

1) Familia ta trebuie să înțeleagă că autoritatea pe care 

o ai este de la Dumnezeu, care este Dumnezeul rânduielii, și că 

membrilor familiei li se cere să te asculte, ca un semn al ascul-

tării de El. „Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu” 

(Romani 13:1), așa că doar ființele inteligente pot să manifeste 

reverență față de Dumnezeu. Orice legături pot fi ușor frânte 

– cel puțin în suflet, dacă nu trupește – atunci când nu sunt 

percepute ca fiind lăsate de Dumnezeu. O conștiință iluminată 

le va spune uzurpatorilor ambițioși ai autorității: „Pe Dumne-

zeu Îl cunosc, pe Fiul Său Isus Îl știu, dar voi cine sunteți?” 

2) Cu cât se vede mai mult Dumnezeu lucrând în tine, în 

cunoștința, sfințenia și nevinovăția vieții tale, atât mai mare 

va fi autoritatea ta în ochii tuturor celor din familia ta, care se 

tem de Domnul. Păcatul te va face vrednic de disprețuit și ti-

călos, pe când sfințenia, întrucât este chipul lui Dumnezeu, te 

va face vrednic de cinste. În ochii celor credincioși, „ei îl pri-

vesc cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit”, dar îi cinstesc pe 

„cei ce se tem de Domnul” (Psalmii 15:4). „Neprihănirea înalță 
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pe un popor” – și pe un om — „dar păcatul este rușinea popoa-

relor” (Proverbe 14:34). Dumnezeu îi cinstește pe cei care Îl 

cinstesc, dar cei care Îl disprețuiesc vor fi disprețuiți (1 Sa-

muel 2:30). Cei care se dedau la simțăminte și comportament 

ticălos (Romani 1:25) vor fi văzuți ticăloși dacă ei umblă as-

tfel. Fiii lui Eli s-au făcut ticăloși prin păcatul lor (1 Samuel 

3:13). Eu știu că oamenii ar trebui să discearnă și să onoreze 

o persoană pusă în autoritate de Dumnezeu, chiar dacă ei 

sunt nelegiuiți din punct de vedere moral și natural, însă 

acest lucru este atât de dificil, încât rareori este bine făcut. 

Dumnezeu este atât de sever împotriva păcătoșilor mândri, 

încât El îi pedepsește în mod obișnuit prin a-i face să pară 

ticăloși în ochii altora.  

Măcar atunci când sunt morți și când oamenii îndrăz-

nesc să vorbească liber despre ei, numele acestora vor fi ca 

niște lucruri putrede (Proverbe 10:7). Istoriile celor mai mari 

împărați din lume – persani, romani și turci – ne arată că 

dacă, prin curvie, beție, lăcomie, mândrie și în special perse-

cuție, aceștia se fac ticăloși pe ei înșiși, Dumnezeu permi-

țându-le să devină rușinea și batjocura oamenilor prin a le 

descoperi goliciunea. Își poate imagina un tată rău că poate 

să își păstreze autoritatea asupra celorlalți din familie câtă 

vreme el însuși se răzvrătește împotriva autorității lui Dum-

nezeu? 

3) Nu îți demonstra slăbiciunile naturale prin patimile 

tale, prin cuvinte imprudente sau fapte rele. Dacă membrii 
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familiei te privesc cu dispreț, este un singur lucru, și nu unul 

mărunt, că asta îi va determina apoi să îți disprețuiască și 

cuvintele. Există tendința naturală în om să se lase cu greu 

convins să se supună conducerii, de dragul rânduielii. Ei sunt 

foarte înclinați să creadă că cel mai drept motiv trebuie să 

fie cel care convinge. De aceea, orice expresii prostești și ne-

potrivite, orice patimi nestăpânite și orice acțiuni impru-

dente vor avea această tendință de a te face vrednic de dis-

preț în ochii celor din familia ta. 

4) Nu-ți pierde autoritatea prin a neglija să o folosești. 

Dacă le permiți copiilor să conducă familia, chiar și pentru 

scurtă vreme, și să aibă, să spună și să facă tot ceea ce ei vor, 

conducerea familiei de către tine va rămâne doar cu numele 

ei. O abordare moderată între rigoarea stăpânitoare și supu-

nerea blândă te va păzi de disprețul familiei tale. 

5) Nu-ți pierde autoritatea prin prea multă familiari-

tate. Dacă le permiți copiilor tăi să fie egali cu tine sau să se 

tragă de șireturi cu tine, și dacă le vorbești sau le permiți să 

îți vorbească de parcă ar fi prietenii tăi, vei descoperi în cu-

rând că ți se urcă în cap și devin obișnuiți în a fi tratați ca 

egali, iar în final vor pierde respectul pentru autoritatea ta.  

Chiar dacă altcineva ar putea să îi stăpânească, ei vor 

tolera cu greu ca tu să fii acela care are autoritate peste ei, și 

vor deveni batjocoritori când trebuie să se supună în lucruri 

în care cândva au fost tratați ca egali. 
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2. Sfaturi generale: străduiește-te să manifești pru-

dență și îndemânare în conducerea familiei tale. Acela 

care se străduiește să fie tată, se va strădui să fie cel ce are 

autoritate asupra copiilor lui, și nu este un păcat mărunt sau 

o nebunie obișnuită ca un om să se apuce să ocupe acel loc 

pentru care nu este pregătit, atâta vreme cât poziția lui are o 

importanță atât de mare. Poți observa acest lucru într-o situ-

ație în care nu ești implicat, ca atunci când un om încearcă să 

fie învățător, dar el nu poate citi sau scrie, încearcă să fie doc-

tor, dar nu deosebește bolile și nici remediile acestora, ori în-

cearcă să fie pilot, dar nu știe cum să piloteze. De aceea, de ce 

nu ai putea să manifești acest discernământ în propria situa-

ție? 

1) Pentru a căpăta îndemânarea conducerii sfinte a fa-

miliei, este necesar să studiezi bine Cuvântul lui Dumnezeu. 

În această privință, Dumnezeu le-a poruncit până și împăra-

ților să citească Legea în toate zilele vieților lor (Deuteronom 

17:18-19) și ca ea să nu se depărteze de gurile lor, ci să fie zi 

și noapte obiectul meditației lor (Iosua 1:8). Toți tații trebuie 

să fie în măsură să îi învețe pe copiii lor în Legea Domnului 

și să le vorbească despre poruncile lui Dumnezeu atât acasă 

cât și în călătorie, atât când stau jos cât și când se ridică (De-

uteronom 6:6-7; 11:8-9). Orice exersare a conducerii de către 

om slujește exersării conducerii lui Dumnezeu, prin promo-

varea ascultării de poruncile Sale… 
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2) Caută să cunoști bine diferitele temperamente ale ce-

lor din casa ta și să știi să îl tratezi pe fiecare așa cum este și 

așa cum poate înțelege învățătura, nu pe toți la fel. Unii sunt 

mai inteligenți de fel, pe când alții mai înceți. Unii sunt mai 

blânzi, dar alții au o înclinație către a fi mai încăpățânați. 

Unii sunt câștigați cel mai bine prin dragoste și blândețe, al-

ții au nevoie de asprime și severitate. Prudența trebuie să se 

potrivească înclinațiilor lor în toate acțiunile tale. 

3) Trebuie să faci o diferență clară între diferitele lor 

greșeli și, ca urmare, să adaptezi modalitățile tale de corecție. 

Cei care dovedesc cea mai mare încăpățânare trebuie mus-

trați cel mai sever, alături de cei care greșesc în chestiuni 

grave. Unele greșeli provin din anumite neputințe sau din 

fragilitatea și slăbiciunea inevitabilă a trupului, așa încât in-

tenția se amestecă foarte puțin în acestea. În astfel de cazuri, 

ei trebuie tratați cu blândețe, întrucât merită mai multă 

compasiune decât mustrare. Unele păcate sunt vicii care au 

devenit obiceiuri, așa încât întreaga natură este mai disperat 

de depravată decât în altele. În astfel de situații, corecția tre-

buie să fie sistematică, nu punctuală. Ei trebuie să fie așezați 

pe un curs al vieții care să se dovedească cel mai eficace pen-

tru distrugerea și schimbarea acelor obiceiuri rele. Unii sunt 

neprihăniți în inimă dar, din nefericire, în cele mai impor-

tante lucruri, se fac vinovați de greșeli evidente, însă trebuie 

să observăm că unele se manifestă mai rar, iar altele mai 
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frecvent. Dacă nu îți adaptezi cu prudență mustrările potri-

vit cu natura greșelilor lor, nu vei face decât să îi împietrești 

și să ratezi să atingi obiectivele tale în ce privește disciplina. 

Există o dreptate a familiei care nu poate fi lepădată decât cu 

prețul distrugerii familiei, la fel cum există o justiție publică 

necesară pentru binele comun. 

4) Fii un soț bun pentru soția ta, un tată bun pentru 

copiii tăi, și fă așa încât dragostea să stăpânească în toată 

lucrarea ta de conducere a familiei, așa încât casa ta să des-

copere ușor că este în interesul lor să te asculte. Interesul și 

dragostea de sine sunt stăpânii naturali ai lumii. Cea mai efi-

cace modalitate de a obține ascultarea sau vreun lucru bun, 

de a-i face pe oameni să priceapă că este spre binele lor și să 

își iubească propriile suflete este ca ei să vadă că beneficiul 

este de partea lor. Dacă nu le faci niciun bine, ci, prin acțiu-

nile tale, ești acru, lipsit de compasiune și aspru, puțini se 

vor lăsa conduși de tine. 

5) Dacă vrei să ai îndemânare în a-i conduce pe alții, în-

vață mai întâi să îți poruncești ție însuți. Ai putea să te aștepți 

vreodată ca toți ceilalți să răspundă imediat la cerințele și con-

ducerea ta, și să o facă mai mult decât răspunzi tu însuți la 

acele cerințe? Este oare potrivit să își conducă familia în frica 

de Domnul și într-o viață sfântă acela care este păgân și el 

însuși nu se teme de Dumnezeu? Este oare nimerit să le ceară 

el membrilor familiei să se ferească de patimi, de alcool, de 

pofte, de lăcomie sau de orice fel de senzualitate, atâta vreme 
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cât el însuși nu se păzește de acestea? Nu va disprețui familia 

ta mustrările care, în ele însele, contrazic propria ta viață? Știi 

că acest lucru este aplicabil predicatorilor ticăloși, așa că de ce 

n-ar fi aplicabil și celorlalți lideri? 

3. Sfaturi generale: dacă vrei să fii un lider sfânt în 

familia ta, trebuie să fii un om sfânt. Acțiunile oamenilor 

urmează înclinațiile și dorințele acestora. Oamenii acționează 

potrivit cu ceea ce ei sunt. Un vrăjmaș al lui Dumnezeu nu își 

va conduce familia spre Dumnezeu, după cum niciun dușman 

al sfințeniei (sau unul străin de ea), nu va pune o rânduială 

sfântă în casa lui și nu își va conduce afacerile într-o manieră 

sfântă. Știu că este mult mai ușor și mai ieftin pentru firea 

pământească să le cerem altora să își omoare păcatele și să 

trăiască o viață sfântă decât să cerem aceste lucruri de la noi 

înșine, dar atunci când nu avem de-a face cu o simplă poruncă 

sau dorință, ci cu un curs sau o manieră de conducere sfântă 

și sârguincioasă, oamenii păgâni – chiar dacă unii dintre ei ar 

putea încerca asta – nu au în vedere obiectivele și principiile 

care sunt necesare pentru o astfel de lucrare. 

1) În acest sens, asigură-te că sufletul tău este supus în 

totalitate lui Dumnezeu și că asculți cu mai multă precizie de 

poruncile Lui decât aștepți de la vreun membru al familiei tale 

să asculte de poruncile tale. Dacă tu îndrăznești să nu-L as-

culți pe Dumnezeu, de ce să le fie lor teamă să nu te asculte 

pe tine? Poți să te răzbuni cu mai multă asprime pe neascul-

tare sau să răsplătești mai bogat ascultarea decât o poate 
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face Dumnezeu? Ești tu mai mare sau mai bun decât este 

Dumnezeu? 

2) Asigură-te că îți aduni comoara în ceruri și că bucu-

ria lui Dumnezeu în slavă constituie obiectivul final al condu-

cerii tale, atât în slujba pe care o ai cât și în conducerea fami-

liei tale, în orice lucru care îți este încredințat. Consacră-te 

pe tine și tot ce ai lui Dumnezeu, și fă totul pentru El… Dacă 

te pui astfel deoparte pentru Dumnezeu, ești sfințit, și astfel 

vei putea să consacri tot ceea ce ai pentru slujba și folosința 

Lui… 

3) Menține autoritatea lui Dumnezeu în familia ta mai 

atent decât propria ta autoritate. Autoritatea ta trebuie să fie 

îndreptată constant către autoritatea Lui. Mustră și corec-

tează mai aspru greșelile față de Dumnezeu, care Îl dezono-

rează, decât greșelile față de tine. Amintește-ți de exemplul 

trist al lui Eli: nu minimiza în vreun fel păcatele, mai ales 

păcatele mari ale copiilor tăi… Onoarea lui Dumnezeu tre-

buie să fie pe primul loc în familia ta, iar slujirea Lui trebuie 

să aibă întâietatea în viața ta. Păcatul împotriva Lui trebuie 

să fie cea mai intolerabilă ofensă. 

4) Fă așa încât dragostea duhovnicească față de familia 

ta să fie un lucru predominant, grija ta să se îndrepte cel mai 

mult către mântuirea sufletelor lor, și compasiunea ta să fie 

cel mai bine manifestată în necazurile lor spirituale. În-

dreaptă-ți grija în primul rând către a le asigura o moștenire 
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în ceruri și pentru a-i feri de orice ar putea să îi lipsească de 

ea. Nu pune niciodată posesiunile trecătoare ale lumii mai 

presus de bogățiile lor veșnice. Nu te necăji niciodată în le-

gătură cu multe lucruri, astfel încât să uiți că un singur lucru 

este necesar, ci alege pentru tine și pentru ei partea care este 

mai bună (Luca 10:42).  

*  *  * 

Fragment din cartea „A Christian Directory” în The Practical Works of 

Richard Baxter, Vol. 4, Soli Deo Gloria, un departament al Reformation 

Heritage Books, www.heritagebooks.org 

*  *  * 

Richard Baxter (1615-1691): predicator și teolog puritan angli-

can; s-a născut la Rowton, Shropshire, Anglia. 

*  *  * 

Mulți își îndreaptă eforturile spre educația copiilor lor în fa-

voarea unor oameni deosebiți, dar vai, cine își crește copiii 

în frica mărețului Dumnezeu? - George Swinnock 
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UN TATĂ TREBUIE                                    

SĂ FIE EVLAVIOS 

Nicholas Byfield (1579-1622) 

 

Semnele adevăratului creștin, acela care are harul au-

tentic în această lume și care va fi mântuit în ceruri la moar-

tea lui, pot fi puse în două categorii – una mai mică, iar cea-

laltă mai mare. Prima categorie de semne îl descriu prin ele-

mente distinctive care sunt, în marea lor majoritate, exteri-

oare, deosebindu-l între oameni. Cea de-a doua categorie o 

am în vedere în special ca o modalitate infailibilă și eficace 

de cercetare de sine, și ea conține semne care sunt, în marea 

lor majoritate, neobservate de alți oameni, cel puțin nu în 

totalitate, semne care sunt cunoscute doar de fiecare om 

pentru sine, și care nu se regăsesc în niciun reprobat.5  

Prima categorie: Creștinul autentic se descoperă în 

mod obișnuit prin aceste semne. În primul rând, el nu va lua 

„deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului” (Efe-

seni 5:11). El „nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe 

calea celor păcătoși” (Psalmii 1:1). El nu se va întovărăși cu 

cei ce săvârșesc nelegiuirea (2 Corinteni 6:14-18). 

În al doilea rând, el își va întrista și își va smeri sufletul 

din cauza păcatelor sale, plângând și suferind din cauza lor… 

 
5 reprobat – respins de Dumnezeu. 
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El își socotește păcatele ca fiind cea mai mare povară a sa. El 

nu poate să se joace cu păcatul. 

În al treilea rând, el se străduiește să fie sfânt în toată 

purtarea sa, veghind asupra căilor sale în orice vreme și în 

orice companie s-ar afla (Psalmii 50:23; 2 Petru 3). 

În al patrulea rând, el ascultă cu conștiinciozitate de cele 

mai neînsemnate porunci ca și de cele mai importante, evi-

tând vorbirea spurcată, glumele inutile, lascivitatea6 (Efeseni 

5:4) și curvia, disprețuind orice fel de înjurături, tratând cu 

același dezgust vorbirea rea ca și acțiunile violente. 

În al cincilea rând, el iubește, prețuiește predicarea pu-

ternică a Cuvântului și tânjește după ea, mai presus decât 

toate comorile pământești. 

În al șaselea rând, el prețuiește și cinstește foarte mult 

viețile celor evlavioși, găsind plăcere în compania acelora 

care se tem cu adevărat de Domnul mai presus de oricine 

altcineva (Psalmii 15). 

În al șaptelea rând, el este atent la sfințirea zilei Dom-

nului, neîndrăznind să încalce acea odihnă sfântă prin 

muncă sau să neglijeze îndatoririle sfinte care țin de slujba 

lui Dumnezeu – în public sau în viața privată (Isaia 56, 58). 

În al optulea rând, el nu iubește lumea, nici lucrurile 

din lume (1 Ioan 2:15), ci este mult mai profund afectat de 

 
6 lascivitate – înclinație către pofte sau dorințe sexuale. 



UN TATĂ TREBUIE SĂ FIE EVLAVIOS  |  BYFIELD  37 

 

cele care privesc viața mai bună, viața cerească. De aceea, el 

iubește descoperirea lui Hristos (2 Timotei 4:8). 

În al nouălea rând, el este „ușor de înduplecat” (Iacov 

3:17). El își iartă vrăjmașii, dorește pacea și le face bine chiar 

și celor care îl persecută, dacă îi stă în putere (Matei 5:44-45). 

În al zecelea rând, el merge înainte în mărturia since-

rității Evangheliei și împlinește responsabilitățile despre 

care cunoaște că Dumnezeu i le cere în ce privește sufletul 

său, în ciuda împotrivirii persoanelor păgâne sau a neplăce-

rilor venite din partea prietenilor carnali. 

În al unsprezecelea rând, el Îl slujește în mod constant 

pe Dumnezeu, zi de zi, și aceasta împreună cu familia lui, dacă 

are o familie. El se străduiește să cunoască tot mai mult Cu-

vântul lui Dumnezeu, tratându-l ca principala bucurie a inimii 

sale și refugiul zilnic în viața sa, chemându-L continuu pe 

Dumnezeu. Iată câteva dintre semnele din prima categorie. 

A doua categorie: … Cu ajutorul lui Dumnezeu și în 

beneficiul celor mai slabi dintre creștini, mă voi strădui 

acum să prezint această învățătură despre cercetarea stării 

adevăratului creștin într-o modalitate clară și ușor de înțe-

les. Voi pune această nouă categorie în fața lui Dumnezeu ca 

să o binecuvânteze, și îl voi lăsa pe cititorul evlavios să o fo-

losească după cum dorește, așa cum este mai potrivit gustu-

rilor sale, ea fiind întemeiată pe și accentuată de dovezile in-

failibile ale adevărului neschimbător al lui Dumnezeu… 
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Există trei feluri de pasaje din Scriptură, așa cum cred 

eu, care ne arată care sunt dovezile siguranței infailibile în 

cei care le pot obține. În primul rând, există pasaje care 

afirmă în mod expres că anumite lucruri sunt semne ale 

mântuirii. De exemplu, „noi știm că am trecut din moarte la 

viață, pentru că îi iubim pe frați” (1 Ioan 3:14). Duhul Sfânt 

ne arată aici în mod expres că dragostea de frați este un 

semn distinctiv prin care creștinul poate ști că a trecut de la 

moarte la viață. Tot așa, apostolul Pavel ne arată care sunt 

semnele prin care putem ști dacă întristarea a fost „după 

voia lui Dumnezeu” (2 Corinteni 7:11). Așa stau lucrurile și 

cu profetul David (Psalmii 15), care vorbește despre diferite 

semne prin care poate fi deosebit omul care va locui pe mun-

tele cel sfânt al lui Dumnezeu. Tot așa, apostolul Iacov ne 

spune cum putem să cunoaștem înțelepciunea care vine de 

sus: prin a observa roadele și efectele ei (Iacov 3:17). La fel 

face și apostolul Pavel spunându-ne cum putem cunoaște 

dacă avem sau nu Duhul lui Hristos în noi (Romani 8:9, 15; 

Galateni 5:22, 4:6-7). 

În al doilea rând, eu consider că avem de-a face cu 

semne distinctive ale mântuirii atunci când observăm haru-

rile prezente în om, haruri pe care Dumnezeu le promite. În 

acest sens, aș putea să afirm următoarele: oricare ar fi daru-

rile lui Dumnezeu pentru om, dacă acestea îl aduc în domeniul 

promisiunilor îndurării veșnice a lui Dumnezeu, atunci acele 

daruri trebuie să constituie un semn infailibil al mântuirii… De 
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aceea, omul care poate să descopere aceste daruri în sine va fi 

în mod cert mântuit. De exemplu, Împărăția cerurilor este 

promisă celor „săraci în duh” (Matei 5:3). De aici, eu conclu-

zionez că a fi sărac în duh este un semn infailibil al mântuirii. 

La fel aș putea să spun despre dragostea față de Cuvânt, des-

pre curăția inimii, despre dragostea pentru Dumnezeu și des-

pre dorința după revenirea lui Hristos. 

În al treilea rând, pot descoperi alte semne prin a ob-

serva ceea ce au spus despre ei înșiși oamenii evlavioși din 

Scriptură atunci când și-au pledat propriile dovezi ale părtă-

șiei la dragostea lui Dumnezeu sau ale nădejdii lor după o 

viață mai bună decât cea pământească. Privește la felul în 

care oamenii evlavioși din Scriptură au dovedit că nu erau 

ipocriți. Tot așa, orice creștin poate dovedi că nu este un ipo-

crit. De exemplu, atunci când a fost acuzat de ipocrizie și 

minciună pentru că se afla sub mâna puternică a lui Dumne-

zeu, Iov și-a pledat cauza și a dovedit că nu era ipocrit, fă-

când aceasta prin apelul său la consecvența în căile lui Dum-

nezeu și prin prețuirea lui constantă față de Cuvântul Lui: 

„n-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la 

cuvintele gurii Lui mai mult decât la hrana mea” (Iov 23:10-

12, cf. KJV). 

Acum, chiar dacă unele semne sunt generale și ai putea 

să te îndoiești de interpretarea autorului, anume de felul în 

care un anumit semn este infailibil în anumite circumstanțe, 

poți observa totuși că m-am referit la acel semn așa cum este 
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el prezentat în multe alte pasaje ale Scripturii. De exemplu, 

dragostea de frați este un semn general. Cum aș putea să știu 

că mă aflu în posesia adevăratei iubiri de frați? Aș putea ex-

plica acest lucru prin a alerga la diverse alte pasaje ale Scrip-

turii în care ni se oferă explicații specifice ale acestui semn. 

Așadar, prima modalitate prin care creștinul se poate 

cerceta pe sine este prin a vedea dacă se smerește din cauza 

păcatului, văzând dacă smerenia lui este bună sau nu. Aici 

vorbim despre învățătura de a fi sărac în duh și a trăi întris-

tarea după voia lui Dumnezeu – semne generale ale pocăinței 

de păcat. 

În această chestiune a smeririi de sine, adevăratul 

creștin se deosebește prin faptul că are ceva ce niciun repro-

bat nu capătă vreodată, anume, în primul rând, el are o ve-

dere clară și o conștientizare autentică a păcatelor lui. El își 

cunoaște păcătoșenia vieții, atât din prezent cât și din trecut, 

fiind afectat și îndurerat de povara imperfecțiunilor și a ne-

legiuirilor sale zilnice. El își vede ticăloșia păcatelor sale 

(Matei 11:29; 5:4). 

În al doilea rând, el tremură înaintea Cuvântului lui 

Dumnezeu și se teme ca nu cumva să nu Îi fie plăcut, câtă 

vreme se află în orizontul avertismentelor Lui (Isaia 66:1-2). 

În al treilea rând, el renunță la meritele sale și leapădă 

orice înclinație de a-și găsi fericirea în sine sau în orice alt 



UN TATĂ TREBUIE SĂ FIE EVLAVIOS  |  BYFIELD  41 

 

lucru de sub soare. El este ferm convins că nu poate fi mân-

tuit prin nicio faptă ori să fie fericit prin a se bucura de vreun 

lucru lumesc.7 De aceea, el este pe deplin hotărât să își caute bi-

nele suprem doar în harul lui Dumnezeu, în Isus Hristos. 

În al patrulea rând, el își deplânge din inimă și în taină 

păcatele; fiind îndurerat, 1. pentru toate felurile de păcate, 

pentru cele de taină și pentru cele cunoscute, pentru cele mai 

mici și cele mai mari, pentru relele curente ale naturii și vi-

eții sale, ca și pentru păcatele pe care le-a iubit, care i-au 

adus câștiguri ori i-au fost plăcute. Da, el este întristat de 

răul care se alipește până și de cele mai bune fapte ale sale, 

ca și de cele rele (Isaia 6:5, 1:16; Romani 7:24; Matei 5:6). 2. 

Pentru păcat ca atare, nu atât de mult pentru că îi poate 

aduce rușine sau pedepse în această viață sau în Iad. 3. El 

este la fel de necăjit de păcatele sale pe cât era indiferent de 

ele, sau pe cât ar trebui să fie acum de neputințele sale tru-

pești. El deplânge la fel de profund întristările care au căzut 

asupra Fiului lui Dumnezeu din cauza păcatelor lui, ca și cum 

el și-ar fi pierdut propriul fiu (Zaharia 12:10-11); sau cel pu-

țin se străduiește să facă aceasta și se judecă pe sine dacă 

suferințele lumii îl necăjesc mai mult decât propriile păcate 

(Psalmii 38:5). 

În al cincilea rând, el este cu adevărat îndurerat și ne-

căjit în suflet pentru spurcăciunile altora spre necinstirea lui 

 
7 Autorul se referă la lucrurile păcătoase sau pasiunile lumești, nu la a se bucura de creația 
lui Dumnezeu. 
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Dumnezeu, spre batjocorirea adevăratei religii sau spre 

pierzarea sufletelor oamenilor. Așa au fost Lot (2 Petru 2:6), 

David (Psalmii 119:136) și ceilalți din poporul lui Dumnezeu, 

care au deplâns astfel de nelegiuiri (Ezechiel 9:4). 

În al șaselea rând, el este profund afectat, necăjit și în-

tristat din cauza judecăților spirituale care ajung la sufletele 

oamenilor, ca și atunci când cei răi nu sunt impresionați nici 

de suferințele care vin peste ei în lume. Astfel, el este îndu-

rerat și uimit de împietrirea inimii (când nu poate plânge 

atâta cât și-ar dori), pentru lipsa Cuvântului, pentru absența 

preocupării pentru Dumnezeu, pentru blasfemiile celor răi 

și pentru alte lucruri asemănătoare (Psalmii 44:2-3, 137; Ne-

emia 1:3-4; Isaia 63:17). 

În al șaptelea rând, el este foarte stârnit în a se dez-

gusta de sine și în a plânge pentru păcatele sale știind că 

Dumnezeu este foarte îndurător. Bunătatea lui Dumnezeu îl 

face să se teamă de El și să își urască păcatele mai mult decât 

ura cândva dreptatea [lui Dumnezeu] (Osea 3:5). 

În al optulea rând, întristările lui sunt de așa natură 

încât nu pot fi liniștite decât prin mijloace spirituale. Nici re-

creația și nici compania plăcută nu îl pot liniști. Mângâierea 

lui vine doar de la Domnul în unele dintre rânduielile Lui. 

Așa cum Domnul l-a rănit la vederea păcatelor lui, tot așa 

doar la El merge pentru a-și avea vindecate rănile (Osea 6:1-

2; Psalmii 119:24, 50). 
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În al nouălea rând, în durerea lui, el este dornic să se 

cunoască. El își va cerceta calea și dorințele pentru a ști cum 

să fie mântuit. El nu poate să își alunge îndoielile sau să le 

ignore într-o chestiune atât de importantă. El nu mai îndrăz-

nește acum să stea în neștiință cu privire la calea către Cer. 

El nu este nepăsător, după cum obișnuia să fie în trecut, ci 

este foarte dornic să capete călăuzire din Cuvântul lui Dum-

nezeu în ce privește împăcarea, sfințirea și mântuirea lui (Ie-

remia 50:4-5; Faptele Apostolilor 2:37). 

În al zecelea rând, el se teme de a fi amăgit și, de aceea, 

nu poate fi satisfăcut ușor. El nu se mulțumește cu o nădejde 

obișnuită, nici nu se bazează pe probabilități. Nu îl mulțu-

mește faptul că alții au o opinie bună despre el. Nu este li-

niștit să își corecteze doar unele greșeli sau că doar a început 

să se pocăiască, ci el continuă să se pocăiască, adică merge 

constant pe un drum sănătos pentru a se asigura că pocăința 

lui este eficace (Ieremia 31:19). 

În al unsprezecelea rând, el este categoric purtat de do-

rințele unei reformări sănătoase a vieții sale… Întristarea 

după voia lui Dumnezeu ca urmare a păcatului va duce în-

totdeauna la reformare și la corecția sănătoasă a vieții. 

În al doisprezecelea rând, în toate întristările sale, el este 

susținut de o încredere tainică în îndurarea și acceptul lui 

Dumnezeu, așa încât nicio situație, oricât de ticăloasă ar fi, nu 

îl poate doborî și nu îl poate îndepărta de siguranța interioară 
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și de nădejdea în mila lui Dumnezeu. Chiar în tulburarea ini-

mii sale, dorința sufletului lui este îndreptată către Domnul și 

este adusă înaintea prezenței Sale. Deși poate fi foarte zdrobit, 

el așteaptă mereu ajutorul feței lui Dumnezeu și, într-o anu-

mită măsură, își condamnă propria necredință a inimii. El își 

pune încrederea în Numele lui Dumnezeu și în compasiunea 

Lui neînvinsă (Psalmii 38:9, 42:5, 11; Plângerile lui Ieremia 

3:21; Țefania 3:12). 

În al treisprezecelea rând, el este cuprins în chip minunat 

de dragostea pentru Dumnezeu, așteptând ca El să îi audă ru-

găciunile de fiecare dată când se înfățișează înaintea Lui.8 În 

mijlocul celor mai adânci întristări, inima îi este ușurată dacă 

vede că are succes în rugăciune (Psalmii 116:1, 3). 

În al paisprezecelea rând, el își veghează zilnic sufletul. 

El se judecă pe sine pentru păcatele sale înaintea lui Dumne-

zeu, identificând, acuzând și condamnând păcatele sale. El 

își mărturisește păcatele în special înaintea lui Dumnezeu, 

fără a ascunde vreunul, adică fără a uita să se roage împo-

triva vreunui păcat cunoscut, așa încât să nu aibă vreo do-

rință de a continua în el. Prin acest semn, el poate fi sigur că 

are în el Duhul lui Dumnezeu și că păcatele îi sunt iertate (1 

Ioan 1:7; 1 Corinteni 11:32). 

 
8 În acest context, ideea ca Dumnezeu să îi audă rugăciunea celui credincios are sensul de 
a primi răspuns la acea rugăciune. 
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În al cincisprezecelea rând, cererile sale sunt zilnic re-

vărsate înaintea lui Dumnezeu. El strigă înaintea lui Dumne-

zeu cu dragoste și încredere, chiar dacă cu multe slăbiciuni 

și defecte, așa cum vine un copilaș la tatăl lui. Astfel, el des-

coperă prezența Duhului înfierii în viața lui (Romani 8:15; 

Efeseni 3:12). 

În al șaisprezecelea rând, el dorește categoric să scape 

de toate păcatele lui ca și cum ar fi unul singur. Nu există 

păcat pe care să îl știe existent în sine și pe care să nu do-

rească din toată inima să nu îl fi săvârșit vreodată, după cum 

își dorește ca Dumnezeu să nu i-l impute vreodată.9 Acesta 

este un semn distinctiv care nu înșală niciodată, unul funda-

mental (2 Timotei 2:19). 

În al șaptesprezecelea rând, el acceptă răul10 din mâna 

lui Dumnezeu după cum primește și binele, fără a murmura 

sau a-și pierde integritatea, fiind conștient de ceea ce merită 

și dornic să fie primit de Dumnezeu, indiferent de răsplată. 

Această atitudine a dovedit că Iov era un om sfânt și nepri-

hănit (Iov 1:1, 2:3, 10). 

În final, el are un duh lipsit de viclenie (Psalmii 32:2). 

El dorește mai mult să fie bun decât să se creadă despre el 

 
9 Cu alte cuvinte, când un credincios descoperă vreun păcat în viața personală, el nu este 
atât de pornit pe a nu comite acel păcat pe cât se teme ca Dumnezeu să îl acuze că este 

vinovat de el. 
10 a primi răul – a accepta dificultățile, încercările sau suferințele. 
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că este bun. El caută mai degrabă puterea evlaviei decât la-

uda cu ea (Iov 1:1; Proverbe 20:6-7). Lauda lui este în Dom-

nul, nu în oameni (Romani 2:29). În acest fel, putem vedea 

în ce constă mare parte din cercetarea smeririi sale. 

*  *  * 

Fragment din cartea The Signs of a Wicked Man and the Signs of a 

Godly Man, Puritan Publications, www.puritanpublications.com. 

*  *  * 

Nicholas Byfield (1579-1622): predicator și autor puritan angli-

can; s-a născut la Warwickshire, Anglia. 

*  *  * 

Un tată poate să ofere cele mai bune învățături, dar dacă 

nu elimină pornirile rele prin disciplină, dacă nu corec-

tează obiceiurile rele, dacă nu reprimă nelegiuirile grave, 

nimic bun nu poate aștepta. El poate fi un bun profet și 

un bun preot, dar dacă nu este și un bun rege, toate cele-

lalte lucruri pe care le poate face sunt în zadar. – John 

Angell James 

Tații… trebuie să meargă înaintea familiilor lor în lucru-

rile lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie profeți, preoți și regi 

în familiile lor; ca atare, ei trebuie să rânduiască doctrina, 

închinarea și disciplina în familie. – Matthew Henry  
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IMPORTANȚA RUGĂCIUNII                     

ÎN FAMILIE 

Thomas Doolittle (1630-1707) 

 

Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. – 

Iosua 24:15 

 

Tații trebuie să citească Scriptura înaintea familiilor 

lor, să își învețe și să își instruiască copiii… în chestiunile 

practice și de doctrină ale mântuirii. De aceea, ei trebuie să 

se roage în și cu familiile lor. 

Niciun om care crede Scriptura nu poate nega respon-

sabilitatea indubitabilă a citirii Bibliei în casele noastre, capii 

de familie trebuind să aducă învățătură și să îi instruiască pe 

membrii acestora din Cuvântul lui Dumnezeu. Din multitu-

dinea de pasaje exprese ale Scripturii, priviți la următoarele: 

„Și când vă vor întreba copiii voștri: ,Ce înseamnă obiceiul 

acesta?’ să răspundeți: ,Este jertfa de Paște în cinstea Dom-

nului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, 

când a lovit Egiptul, și ne-a scăpat casele noastre’” (Exod 

12:26-27). Există motive suficient de solide pentru care pă-

rinții creștini ar trebui să le explice copiilor lor poruncile și 

rânduielile Noului Testament, pentru a-i învăța cu privire la 

natura, utilitatea și țelurile botezului și ale Cinei Domnului: 
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„Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima 

ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele 

când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca 

și când te vei scula”, adică dimineața și seara (Deuteronom 

6:6-7; 11:18-19). „Și voi, părinților [taților, cf KJV], nu-i întă-

râtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și 

învățătura Domnului” (Efeseni 6:4). Iar Dumnezeu a găsit 

plăcere să vadă astfel de lucruri la Avraam: „Căci Eu îl cu-

nosc și știu că are să le poruncească fiilor lui și casei lui după 

el să țină Calea Domnului” (Geneza 18:19). Așadar, aceste lu-

cruri sunt incontestabile, dacă noi credem Cuvântul, dacă îl 

acceptăm ca regula vieții noastre, și dacă ascultăm de el. 

Până și păgânii consideră necesar să își educe copiii la vre-

mea potrivită. 

 Rațiunea acestei implicații – de la citirea în familie, la 

învățăturile care se dau și până la rugăciunea în familie – 

este evidentă (trebuie să Îl implorăm pe Dumnezeu să ne dea 

iluminarea Duhului Său, să le deschidă ochii tuturor celor 

din familie, să binecuvânteze străduințele noastre căci, fără 

binecuvântarea Lui, n-ar avea niciun beneficiu mântuitor) și 

va fi mai clar dacă luăm aminte și punem la inimă următoa-

rele considerații: 

În primul rând, să luăm aminte al cui este Cuvântul 

ce trebuie citit la strângerea împreună a familiei – este 

Cuvântul Dumnezeului veșnic, binecuvântat și glorios. Nu 
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necesită această acțiune să fie pregătită cu rugăciune, așa în-

cât să-i dăm o importanță mai mare decât am fi citit cartea 

vreunui muritor? Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvântul pe 

care El ni-l spune. Este Cuvântul prin care El ne instruiește și 

ne informează cu privire la cele mai înalte și mai importante 

chestiuni legate de sufletele noastre. El este acel Cuvânt de 

unde ne extragem remediile pentru vindecarea bolilor noastre 

spirituale. Este acel Cuvânt în care găsim armele de apărare 

împotriva vrăjmașilor noștri spirituali care ne atacă sufletele. 

Este acel Cuvânt care ne călăuzește pe cărările vieții. 

Nu este oare necesară rugăciunea împreună, pentru ca 

Dumnezeu să ne pregătească inimile să primim și să ascul-

tăm ceea ce citim în Scriptură cu privire la gândul lui Dum-

nezeu? Este întreaga familie atât de serioasă și de sensibilă 

față de gloria, sfințenia și măreția acestui Dumnezeu care le 

vorbește în Cuvântul Său, așa încât rugăciunea să nu fie ne-

cesară? Și dacă este necesară, n-ar trebui făcută de la bun 

început? Apoi, după ce am fi citit și aflat de avertismentele, 

poruncile și promisiunile Dumnezeului glorios, despre păca-

tele noastre și despre mânia lui Dumnezeu descoperită îm-

potriva lor, despre responsabilitățile noastre de credință, 

despre privilegiile noastre prețioase și despre promisiunile 

unui Dumnezeu credincios – promisiuni deopotrivă mari și 

minunate făcute acelora care se pocăiesc, cred și se întorc la 

Dumnezeu cu toată sinceritatea inimilor lor – nu este oare 
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nimerit ca noi toți să cădem pe genunchi, să implorăm, să stri-

găm și să-L chemăm pe Dumnezeu să ne ierte acele păcate de 

care, prin Cuvântul acesta, suntem convinși că suntem vino-

vați și că trebuie să le deplângem înaintea Domnului? Apoi, 

când responsabilitățile ne sunt descoperite, nu este nimerit să 

ne punem toată inima în ascultarea și practicarea lor? Nu este 

oare potrivit să ne pocăim cu sinceritate și să ne întoarcem la 

Dumnezeu, așa încât să putem aplica acele promisiuni preți-

oase propriile noastre vieți și să fim părtași acelor privilegii 

minunate? Iată, în toate acestea se găsește un motiv deosebit 

ca, atunci când ne adunăm împreună pentru citirea Scripturii, 

să ne și rugăm. 

În al doilea rând, să luăm aminte la cât de mărețe și 

profund tainice sunt lucrurile conținute în Cuvântul lui 

Dumnezeu, despre care citim când ne adunăm împreună, 

de unde rezultă și necesitatea rugăciunii comune a fami-

liei. Nu se găsește oare în acest Cuvânt doctrina cu privire la 

Dumnezeu – cum poate fi El cunoscut, iubit, ascultat, și cum 

putem să-I aducem închinare și să ne bucurăm de El? Nu se 

găsește acolo învățătura cu privire la Hristos, Dumnezeu-

Omul, o taină de care îngerii se minunează și pe care niciun 

om nu o poate înțelege pe deplin și nu o poate descrie sau 

descoperi complet? Nu se găsește acolo învățătura cu privire 
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la slujirile lui Hristos – Preot, Profet și Rege11, despre exem-

plul și viața lui Hristos, despre minunile Lui, despre ispitirile 

și suferințele Sale, despre moartea Lui, despre biruințele lui 

Hristos, despre învierea, înălțarea și mijlocirea Lui, și despre 

revenirea Lui spre judecată? Nu găsim oare în Scriptură învă-

țătura despre Sfânta Treime, despre ticăloșia omului cauzată 

de păcat și despre remediul pe care acesta îl poate găsi prin 

Hristos? Nu găsim aici învățătura despre legământul harului, 

despre condițiile acestui legământ și despre pecețile lui? Nu 

vedem aici multele privilegii prețioase și glorioase pe care le 

avem în Hristos – împăcarea cu Dumnezeu, îndreptățirea,12 

sfințirea și înfierea? Nu găsim aici doctrina despre multiplele 

haruri pe care le putem căpăta, despre responsabilitățile ce 

trebuie împlinite și despre starea veșnică a oamenilor în Rai 

sau în Iad? Nu trebuie oare să citim zilnic în casele noastre 

despre aceste lucruri și despre altele asemenea lor, învățături 

prețioase conținute în Cuvântul lui Dumnezeu? De aceea, nu 

vedem oare necesitatea rugăciunii înainte și după ce am citit 

aceste lucruri? Cântăriți foarte bine aceste argumente, și veți 

vedea că este nevoie să ne rugăm. 

În al treilea rând, să ne gândim la cât de mult este 

familia întreagă preocupată să cunoască și să înțeleagă 

aceste lucruri atât de necesare pentru mântuire. Dacă 

 
11 Pentru o selecție de articole pe această temă, vă recomandăm nr. 9 al revistei Vestitorul 

Evangheliei Harului – „Lucrarea lui Hristos”, disponibil la Asociația MAGNA GRATIA. 
12 Vedeți și nr. 1 al revistei Vestitorul Evangheliei Harului – „Justificarea”. 
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membrii familiei nu le cunosc, sunt încă în pericol. Dacă nu-

L cunosc pe Dumnezeu, cum ar putea să Îl iubească? Lucru-

rile nevăzute pot fi iubite, dar nu și cele necunoscute. Am 

putea să iubim un Dumnezeu nevăzut și un Hristos nevăzut 

(1 Petru 1:8), dar nu un Dumnezeu necunoscut. Dacă cei din 

familia ta nu Îl cunosc pe Hristos, cum ar putea să creadă în 

El? Și totuși, dacă nu Îl cunosc și nu cred în El, trebuie să piară 

și vor fi condamnați. Ei vor pierde pe veci Raiul, sufletele lor, 

pe Hristos și pe Dumnezeu dacă nu se pocăiesc, nu cred și nu 

sunt convertiți. Totuși, când Scriptura este citită, acea carte 

prin care ei trebuie să înțeleagă natura adevăratului har mân-

tuitor, nu este oare nevoie să ne rugăm? Nu este oare nece-

sară rugăciunea mai ales când vedem că mulți au Biblia și o 

citesc, și totuși nu înțeleg lucrurile care le pot aduce pacea? 

În al patrulea rând, să ne gândim mai departe la or-

birea minții lor și la incapacitatea celor din familiile 

noastre de a cunoaște și înțelege aceste lucruri fără învă-

țăturile Duhului lui Dumnezeu. Nu este oare nevoie să ne 

rugăm pentru aceste lucruri? 

În al cincilea rând, să ne gândim mai apoi la ten-

dința inimilor celor din familiile noastre de a nu lua 

aminte la aceste adevăruri importante și necesare ale lui 

Dumnezeu și la lipsa lor naturală de disponibilitate de a 

le învăța, lucruri care demonstrează necesitatea rugăciu-

nii prin care să Îi cerem lui Dumnezeu să-i facă capabili 

și dornici să primească aceste lucruri. 
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În al șaselea rând, să ne gândim la faptul că rugă-

ciunea este un mijloc special prin care căpătăm cunoș-

tința din partea lui Dumnezeu și o binecuvântare asupra 

învățăturilor și instrucțiunilor date de capul familiei. Da-

vid s-a rugat ca Dumnezeu să îi deschidă ochii pentru a vedea 

lucrurile minunate ale Legii Lui (Psalmii 119:18). În Cuvântul 

lui Dumnezeu există „lucruri minunate”. Chiar faptul că 

omul decăzut poate fi recuperat este un lucru minunat. Fap-

tul că Dumnezeul cel sfânt se poate împăca veșnic cu omul 

păcătos este un lucru minunat. Faptul că Fiul lui Dumnezeu 

a luat natura omenească asupra Lui, ca Dumnezeu să Se 

arate în trup și ca păcătosul să fie îndreptățit prin neprihă-

nirea altuia – acestea sunt lucruri minunate! Totuși, în min-

țile noastre există întuneric, un văl ne este așternut peste 

ochi, iar Scriptura este o carte pecetluită și închisă, așa încât 

nu putem să înțelegem în sens mântuitor aceste lucruri mă-

rețe și minunate, să le iubim din inimă și să ne găsim bucuria 

în ele dacă Duhul lui Dumnezeu nu îndepărtează acel văl, 

dacă nu elimină ignoranța noastră și nu ne iluminează min-

țile. Această înțelepciune trebuie cerută din partea lui Dum-

nezeu prin rugăciune fierbinte. Voi, cei care sunteți tați – vă 

doriți oare să vedeți ziua când copiii voștri cunosc aceste lu-

cruri și sunt profund afectați de ele? Doriți să vedeți aceste 

lucruri impregnate în mințile și inimile lor, lucruri de o im-

portanță capitală pentru sufletele lor? Atunci învățați-i 

aceste adevăruri. Dar puteți ajunge voi la inimile lor? Puteți 
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voi să le treziți conștiințele? Nu este atunci drept să vă rugați 

lui Dumnezeu pentru ei, așa încât El să facă toate aceste lu-

cruri? În timp ce vă rugați alături de copiii voștri, Dumnezeu 

poate să pregătească în taină și cu putere inimile lor pentru 

a primi Cuvântul Lui și învățăturile pe care voi le dați din el. 

Iată, toate acestea sunt argumente în favoarea rugăciu-

nii în familie. Dacă este datoria familiilor să citească și să 

audă Cuvântul lui Dumnezeu când se adună împreună, 

atunci este datoria familiilor ca, în astfel de circumstanțe, să 

se și roage împreună, lucru demonstrat prin cele șase argu-

mente menționate. Este responsabilitatea familiilor de a citi 

Cuvântul lui Dumnezeu și de a-l auzi citit împreună, lucru 

dovedit mai devreme din Scriptură. Tot așa, este responsa-

bilitatea familiilor să se roage împreună. 

*  *  * 

Fragment din „How May the Duty of Daily Family Prayer Be Best Mana-

ged for the Spiritual Benefit of Everyone in the Family?” în Puritan Ser-

mons, Vol. 2, Richard Owen Roberts Publishers

*  *  * 

Thomas Doolittle (1630-1707): predicator englez; s-a năs-

cut la Kidderminster, Worcestershire, Anglia
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TAȚII ȘI DISCIPLINA 

William Gouge (1575-1653) 

 

Și voi, taților, nu îi întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci 

creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.                              

– Efeseni 6:4 

 

Izvorul responsabilităților unui tată este dragostea… 

Există un motiv deosebit pentru care această iubire trebuie să 

fie adânc înrădăcinată în inimile taților față de copiii lor. Mari 

trebuie să fie durerea, costul și grija pe care tații trebuie să le 

aibă pentru copiii lor! Acolo, însă, unde dragostea se află în ei, 

nicio durere, nicio trudă, niciun preț și nicio grijă nu poate să 

li se pară prea mult. Prin aceasta vedem providența înțeleaptă 

a lui Dumnezeu, care, prin natură, a înrădăcinat dragostea 

adânc în inimile taților – căci acolo unde există vreunul în su-

fletul căruia dragostea să nu se găsească din belșug, acel om 

este considerat anormal. Dacă dragostea nu abundă în tați, 

mulți copii ar fi neglijați și pierduți… Ei n-ar fi capabili de ni-

mic. Așa cum Dumnezeu a plantat prin natură dragostea în 

toți părinții, tot așa creștinii, mânați de conștiință, ar trebui 

să hrănească, să crească și să înflăcăreze acest foc al dragostei 

din ei. Prin aceasta, ei pot să se achite mai bine de orice res-

ponsabilitate, cu toată bucuria. Cu cât există o dragoste mai 

fierbinte, cu atât fiecare responsabilitate va fi împlinită cu mai 
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multă dorință… În pasajul ales de mine mai sus, apostolul vor-

bește despre tați. Solomon spune că tatăl său l-a învățat pe 

când era un copilaș (Proverbe 4:3-4), iar David a simțit pe 

propria piele nuiaua neglijenței față de copiii lui… De aceea, 

tații trebuie să își dea toată străduința și să se îngrijească așa 

încât mamele să și-o dea și ele pe-a lor, întrucât el este chemat 

de Dumnezeu să-și conducă copiii, soția și întreaga familie… 

Despre adăugarea îndemnurilor la învățătură: Există 

două mijloace speciale care ajută la înaintarea lucrării bune 

a hrănirii copiilor: 1. îndemnurile frecvente, și 2. corecția po-

trivită. În text se face referire la ambele: în termenul tradus 

prin mustrare, care, potrivit sensului din limba greacă, în-

seamnă a pune un lucru în minte, a insista asupra lui și a 

îndemna în legătură cu el. Celălalt mijloc se găsește în ter-

menul tradus prin învățătură. 

Și ambele trebuie folosite și considerate foarte utile 

unul pentru celălalt. Îndemnul fără corecție cel mai probabil 

s-ar dovedi o deșertăciune, iar corecția fără îndemn ar fi 

doar asprime. Responsabilitatea care ține de prima dintre 

acestea este următoarea: 

Tații trebuie să le des învățătură copiilor lor. Se poate 

să nu li se pară suficient să le spună copiilor lor ce trebuie să 

facă, ci să-i instruiască, adăugând îndemnuri și să insiste 

asupra acestora cu lecțiile lor așa încât să îi învețe aceste lu-

cruri, pentru ca ele să se impregneze adânc în inimile lor. 
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Astfel, învățăturile date trebuie să fie asemenea cuvintelor 

acelei soții care sunt ca niște cuie bine bătute (Eclesiastul 

12:11). Ele rămân înțepenite acolo unde au fost bătute cândva 

și nu pot fi scoase cu ușurință de la locul lor. Așa cum, pentru 

a bate un cui, este nevoie de mai multe lovituri de ciocan, tot 

așa, mai multe îndemnuri vor înrădăcina bine învățăturile în 

inima unui copil și vor face ca inima să fie întărită prin ceea 

ce este învățat. Acesta este un lucru pentru care trebuie să 

ne străduim (Evrei 13:9)… Responsabilitatea care le este 

dată în mod specific taților de a înrădăcina cuvintele lui 

Dumnezeu în inimile copiilor lor poate fi aplicată în această 

lucrare (Deuteronom 6:7). 

Acesta era motivul pentru care Solomon obișnuia să își 

repete învățăturile și să insiste asupra lor iar și iar, ca atunci 

când el spune: „Ascultă, fiule, învățătura, și nu lepăda îndru-

mările” (Proverbe 1:8); „dacă vei primi cuvintele mele, dacă 

vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la în-

țelepciune, și dacă-ți vei pleca inima la pricepere” (Proverbe 

2:1-2). Da, noi îl vedem adesea repetându-și învățăturile. 

Atenția copiilor este instabilă, iar memoria lor este 

slabă. Dacă ei sunt instruiți o singură dată, rareori sau su-

perficial, lucrurile pe care încercăm să le transmitem prin 

învățare se vor disipa în curând și nu le vor fi de niciun folos. 

Pentru a împlini mai bine această responsabilitate, ta-

ții trebuie să se gândească la cele mai bune mijloace prin care 
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pot să întărească învățăturile Domnului în mințile copiilor 

lor, să observe înclinațiile și dispozițiile copiilor, și să vadă 

care sunt acele lucruri care îi pot convinge cel mai bine. În-

demnurile constante și argumentele puternice sunt lucrurile 

care pot fi cuprinse în această slujire și pe care trebuie să le 

folosim atunci când apar oportunitățile… 

Despre mustrarea de către tați a copiilor lor: Celălalt 

mijloc ce ajută în hrănirea spirituală a copiilor este corecția, 

care poate îmbrăca două forme: corecția verbală, prin cuvinte, 

și corecția fizică [folosirea nuielei]. Prima este mustrarea, și 

ea trebuie să vină întotdeauna înaintea celei de-a doua, care 

este în mod uzual și pe bună dreptate denumită corecție. 

Mustrarea este un fel de lucru de mijloc între îndemn și 

corecție – este un îndemn hotărât, sau o corecție blândă. Ea 

trebuie folosită mai degrabă pentru că poate fi un instrument 

prin care este prevenită corecția, în special în cazul copiilor 

onești și bine intenționați [„O mustrare îl pătrunde mai mult 

pe omul priceput decât o sută de lovituri pe cel nebun” (Pro-

verbe 17:10)] și pentru că poate fi folosită și atunci când nu 

este foarte potrivit pentru a folosi corecția, cât precum situa-

țiile când copiii sunt greu de stăpânit sau au crescut. 

Multele roade bune pe care Duhul Sfânt le notează ca 

rezultând din mustrarea făcută la timp ne arată că este de 

datoria taților să fie conștiincioși în a-și dori promovarea bi-

nelui copiilor lor, și asta pentru că aceste roade bune vin din 
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achitarea taților de responsabilitatea mustrării, ca și de la 

copiii care sunt mustrați. În ce privește binele acelora care 

sunt mustrați, Cuvântul ne spune: „îndemnul și mustrarea 

sunt calea vieții” (Proverbe 6:23). Mustrările ne fac înțelepți 

(Proverbe 15:32) și prudenți13 (Proverbe 15:5). În ce privește 

binele acelora care aduc mustrarea, tot Cuvântul spune: 

„Dar celor ce judecă drept [care aduc mustrare, cf. KJV] le 

merge bine [adică, mângâiere și bucurie, așa încât nu trebuie 

să le pară rău de ceea ce au făcut] și o mare binecuvântare 

vine peste ei” (Proverbe 24:25). Altfel spus, ei au parte de o 

binecuvântare a oamenilor buni, care îi vor binecuvânta, îi 

vor lăuda și recomanda, sau o binecuvântare a lucrurilor 

bune și din partea Domnului, care îi va răsplăti pentru înde-

plinirea conștiincioasă a responsabilității lor. 

Având în vedere această temelie, oamenii sfinți nu s-

au ferit să-și mustre copiii atunci când a fost cazul (Geneza 

9:25; 34:30; 49:4). Deși Eli a făcut ceva în această responsa-

bilitate, totuși, pentru că el nu a fost mai sever în mustrarea 

lui, a adus moartea atât asupra propriei persoane, cât și asu-

pra copiilor lui (1 Samuel 2:23)… 

Despre corecția copiilor: Ultimul și cel mai adecvat 

fel de corecție, adică prin nuia, este de asemenea un mijloc 

rânduit de Dumnezeu pentru a ajuta la instruirea și educația 

bună a copiilor. Acesta este ultimul remediu pe care un tată 

 
13 prudent –  înțelept, cu un sens al vegherii sau atenției la căile noastre. 
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îl poate folosi – un remediu care poate face bine atunci când 

nimic altceva nu are succes. 

El este poruncit în mod expres prin Duhul Sfânt și ade-

sea se insistă asupra lui prin fraze sau expresii precum cele 

care urmează: „pedepsește-ți fiul” (Proverbe 19:18); „corec-

tează-ți fiul” (Proverbe 29:17, cf. KJV); „nu cruța copilul de 

mustrare” (Proverbe 23:13); „lovindu-l cu nuiaua...” (Pro-

verbe 23:14). Acolo unde nimic altceva nu funcționează, 

această metodă este suficientă. Porunca lui Dumnezeu a con-

stituit motivația suficientă pentru ca Avraam să-și jertfească 

propriul fiu (Geneza 22:2-3). Tu îți vei corecta copilul la po-

runca lui Dumnezeu? 

Această metodă este mai apoi întărită prin exemplul lui 

Dumnezeu, care nu este doar prezentat în anumite circum-

stanțe specifice, ci prin felul Lui constant de a trata cu toți, 

și aceasta ca o dovadă specială și ca un rod al dragostei Lui. 

„Căci Domnul îl pedepsește pe cine-l iubește, și îl bate cu nu-

iaua pe orice fiu pe care-l primește... Dar dacă sunteți scutiți 

de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din 

curvie, iar nu fii” (Evrei 12:6, 8). Acest exemplu al lui Dum-

nezeu trebuie cântărit bine, căci are o deosebită greutate. 

Cine poate spune mai bine ce fel de tratament este mai po-

trivit pentru copii, dacă nu Dumnezeu? Cine poate să își hră-

nească copiii mai bine, dacă nu Dumnezeu? Cine dorește mai 

autentic binele copiilor, dacă nu Dumnezeu? Da, cine acțio-

nează mai blând decât Dumnezeu față de copiii lui? Dacă 
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Dumnezeu, Tatăl duhurilor, în înțelepciune și dragoste, Își 

tratează în felul acesta copiii, părinții celor trupești nu tre-

buie să își imagineze că își pot demonstra înțelepciunea și 

dragostea într-un fel contrar. Înțelepciunea lor ar fi nebunie, 

iar dragostea lor ar fi ură dacă ar proceda altfel. Având 

aceste motivații și temelii, este un lucru de la sine înțeles că 

tații, care doresc binele copiilor lor, își disciplinează copiii 

atunci când este nevoie, căci este scris: „Căci Domnul mustră 

pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește” 

(Proverbe 3:12)… Întrucât este un lucru lipsit de contro-

verse, învățătura Scripturii spune clar: „părinții noștri tru-

pești ne-au pedepsit” (Evrei 12:9). 

Temeiul echității acestei responsabilități îi are în ve-

dere parțial pe copiii corectați și parțial pe tații care fac co-

recția. În ceea ce îi privește pe copii, corecția îi eliberează de 

multe rele și lucrează în ei multe lucruri bune. 

Corecția este ca un medicament care purjează corupția 

ce pândește în copii și ca un balsam care vindecă multe răni 

făcute de nebunia lor. În această privință, Solomon spunea: 

„nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o 

va dezlipi de el” (Proverbe 22:15)… În legătură cu lucrarea 

interioară a acestui medicament, despre corecție se spune 

mai departe că păzește copilul de moarte [„dacă-l vei lovi cu 

nuiaua, nu va muri” (Proverbe 23:13)] și aceasta nu doar de 

moartea fizică [întrucât mulți copii sunt astfel ocrotiți prin 

sabia statului] ci și de moartea sufletului [„îi scoți sufletul 
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din locuința morților” (Proverbe 23:14)]. Subliniați acest lu-

cru, voi, taților excesiv de indulgenți și de blânzi, căci felul 

vostru de a vă trata copiii constituie o mare cruzime. Nu tre-

buie oare pe bună dreptate să-l socotim un tată crud pe acela 

care tolerează bolile, bubele, rănile și plăgile crescânde și 

care infectează trupul unui copil, refuzând să-l ducă la medic 

sau să îi aplice orice fel de medicamente sau balsam? Tot așa, 

nu l-am vedea ca unul crud pe acela care își vede fiul aler-

gând spre foc sau aruncându-se în apa adâncă, și nu l-ar îm-

piedica cu nimic? Ba încă la fel de cruzi și mai cruzi sunt cei 

care îi lasă pe copiii lor să alerge către lucrurile rele și să le 

practice fără a-i corecta. 

Obiecție: Cine poate tolera să vadă durerea copilului 

său atunci când îl disciplinează? 

Răspuns: Atunci când disciplinăm copiii, trebuie să 

avem în vedere mai mult roada viitoare decât durerea pre-

zentă. Medicamentele sunt adeseori amare și dureroase, dar, 

pentru că este nevoie să le folosim și pentru că, prin folosirea 

lor, prevenim un rău mai mare, tații înțelepți nu se vor în-

frâna de la disciplinarea copiilor lor doar pentru că aceasta 

poate fi dureroasă sau amară. Apostolul răspunde foarte po-

trivit acestei obiecții: „orice pedeapsă, deocamdată pare o 

pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe urmă le 

aduce celor ce au trecut prin școala ei, roada dătătoare de 

pace a neprihănirii” (Evrei 12:11). Și acest lucru poate fi apli-

cat în egală măsură corecției făcută de tați și corecției făcută 
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de Dumnezeu. Binele pe care îl aduce corecția în viața copii-

lor este observat de Solomon și subliniat în fraze precum 

aceasta: „nuiaua și certarea dau înțelepciunea” (Proverbe 

29:15), căci ea îi face pe copii să vadă ce este bine, ce este 

rău, ce este de lăudat și ce este de condamnat. De aceea, dis-

ciplina îi învață să facă binele și să părăsească răul, un lucru 

de o mare înțelepciune… 

În ceea ce îi privește pe tați, corecția adecvată a copiilor 

lor îi ferește de multe neplăceri și le aduce multă pace. 1. Îi 

scutește de multe dureri, căci multe îndemnuri, chiar și re-

petate cu insistență, nu îi vor determina pe mulți copii să ia 

aminte la sfatul bun și sănătos pe cât pot lua aminte la o co-

recție măruntă. Ei sunt mult mai sensibili față de nuia decât 

față de cuvinte. 2. Îi scutește de multă durere, rușine și ne-

caz, căci „un fiu nebun îi aduce necaz tatălui său și amără-

ciune celei ce l-a născut” (Proverbe 17:25), dar nuiaua corec-

ției este ceea ce alungă nebunia (Proverbe 22:15) și previne 

astfel întristarea și amărăciunea. 3. Îi scutește de vinovăția 

pentru păcatele copiilor lor, așa încât să nu se afle în situația 

lui Eli (1 Samuel 3:13). Corecția este ultimul remediu pe care 

îl poate folosi un tată căci, chiar dacă nici prin aceasta nu 

poate face un lucru bun, putem concluziona că și-a dat totuși 

toate străduințele. În această privință, chiar dacă acel copil 

ar muri în păcatul lui, totuși tatăl și-a scutit propriul suflet. 

Pacea pe care corecția copiilor o poate aduce taților lor 

este subliniată de Solomon în felul următor: „Pedepsește-ți 
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fiul, și el îți va da odihnă, și îți va aduce desfătare sufletului” 

(Proverbe 29:17). Copiii bine instruiți, atâta vreme cât își 

păstrează respectul filial prin corecție, se vor comporta as-

tfel încât tații lor să aibă o oarecare pace și să nu fie tulburați 

[așa cum este cazul celor care au copii neascultători]. Da, așa 

cum pomii altoiți într-un teren bine arat vor aduce rod bogat 

și plăcut, și tații unor copii ascultători vor avea motive să se 

bucure de copiii lor roditori. 

Un sfat pentru tați în ce privește corecția copiilor 

lor: Pentru a folosi bine acest mijloc oarecum neplăcut al co-

recției, tații trebuie să ia aminte la problema pe care o corec-

tează și la maniera în care fac corecția. 

În legătură cu problema pe care o corectează, trebuie 

acordată atenție următoarelor trei lucruri: 1. Ca ei să se asi-

gure că la mijloc este o greșeală comisă, așa încât corecția să 

fie dreaptă. Altfel, poate să rezulte mai mult rău decât bine. 

Dacă punem un medicament acid acolo unde nu există nicio 

rană, vom produce una. În cazul în care corecția nu este 

dreaptă, îl poate stârni pe copil la mânie și puțin bine poate 

fi așteptat din asta. Acesta este un lucru în care tații pămân-

tești pot greși și sunt diferiți de Dumnezeu, căci există multe 

situații când ei administrează corecția după cum cred de cu-

viință (Evrei 12:10), și astfel fac multă nedreptate. 2. Ca gre-

șeala să îi fie adusă la cunoștință copilului corectat, iar el să 

fie convins că a greșit. Corecția trebuie să aibă în vedere în-



TAȚII ȘI DISCIPLINA  |  GOUGE  65 

 

vățarea, lucru imposibil dacă copilul nu știe de ce este disci-

plinat. Pentru un copil, dacă nu știe care îi este greșeala, este 

ca și cum ar fi fost corectat pentru nimic. Dumnezeu nu a 

procedat astfel la început cu șarpele, Eva și Adam, ci le-a fă-

cut cunoscut păcatul (Geneza 3:11). Astfel trebuie să proce-

deze judecătorii în pedepsirea răufăcătorilor. Da, așa își dis-

ciplinează oamenii până și câinii. Nu ar trebui cu atât mai 

mult să îl tratăm pe copil cu demnitate? 3. Ca greșelile să fie 

de o așa natură încât tații să le arate copiilor [dacă pot fi cel 

puțin identificabile] că au fost săvârșite împotriva Cuvântu-

lui lui Dumnezeu, cum ar fi injuriile, minciuna, furtul și altele 

asemănătoare. Acestea sunt greșeli foarte periculoase și, de 

aceea, ele trebuie îndepărtate cu mai mare atenție. Copilul 

corectat va fi mai ușor de convins de greșeala lui, se va putea 

recunoaște singur ca fiind vinovat și va consimți că va trebui 

să suporte corecția. 

În ceea ce privește maniera de corecție, trebuie respec-

tate patru reguli generale și patru specifice. Regulile generale 

sunt următoarele: 1. Trebuie să păstrăm în vedere maniera 

lui Dumnezeu de a-i corecta pe copiii Lui și, mai ales, pe cea 

de a-l corecta pe tată, atunci când și acesta greșește. Nu 

poate fi oferit un sfat general mai bun, căci modelul lui Dum-

nezeu constituie regula perfectă. 2. Tații trebuie să se roage 

pentru ei înșiși și pentru copiii lor – pentru ei înșiși, ca să fie 

călăuziți în administrarea disciplinei; pentru copiii lor, ca 
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aceștia să fie mai buni ca urmare a corecției. Astfel proce-

dează și medicii buni în administrarea tratamentelor lor. Ru-

găciunea trebuie să însoțească toate îndatoririle noastre, și 

în special în disciplina copiilor, căci un tată este predispus să 

cadă fie într-o extremă, fie în alta, ca urmare a patimilor lui 

nestăpânite sau a nerăbdării copilului. Aceasta nu înseamnă 

să impunem ca, în toate situațiile când este nevoie să treacă 

la disciplină, tații ar trebui să se oprească și să facă o rugă-

ciune solemnă, ci uneori ei pot să își ridice inima spre Dom-

nul, cerându-I călăuzire și binecuvântare. 3. Corecția trebuie 

făcută în dragoste. De altfel, toate lucrurile trebuie făcute în 

dragoste (1 Corinteni 16:14) – cu atât mai mult în disciplină, 

unde se poate amesteca foarte ușor mânia și ura… Dumne-

zeu Își corectează copiii în dragoste, și așa trebuie să facă și 

tații. Dragostea trebuie să îi determine să își disciplineze co-

piii cu blândețe și compasiune. 4. Corecția trebuie făcută cu 

o atitudine blândă, când emoțiile sunt stăpânite bine și nu 

tulburate de mânie, nervi, furie sau alte porniri asemănă-

toare. Patimile nestăpânite aruncă o ceață asupra minții, așa 

încât omul poate să nu își dea seama cât este de ajuns sau 

când s-a depășit măsura. Când patimile sunt stârnite, corec-

ția trebuie amânată sau înfrânată. Dumnezeu disciplinează 

întotdeauna cu măsură. 

Regulile specifice sunt următoarele: 1. Ordinea cuve-

nită trebuie să fie respectată. Corecția prin cuvânt trebuie să 

preceadă corecția fizică. „Eu mustru și pedepsesc”, spune 
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Domnul (Apocalipsa 3:19). Astfel, un tată va arăta că nu gă-

sește nicio plăcere în disciplinarea copilului său, ci nevoia îl 

determină. În felul acesta, tatăl va călca pe urmele modelului 

lui Dumnezeu, care nu pedepsește cu plăcere (Plângerile lui 

Ieremia 3:33). Când administrează un tratament puternic, 

medicii obișnuiesc să îi pregătească pe pacienții lor, astfel că, 

în cazul disciplinării copiilor, mustrarea poate fi acest trata-

ment preparator. Chirurgii buni și milostivi vor încerca toate 

celelalte mijloace de vindecare a pacienților lor înainte de a 

apela la bisturiu. 2. Trebuie ținut cont de situația copilului ce 

urmează a fi corectat. Dacă este mic și plăpând, corecția tre-

buie să fie ușoară. Solomon a menționat adesea nuiaua ca 

mijlocul potrivit pentru disciplinarea copiilor, căci aceea este 

cea mai ușoară modalitate de corecție. Tot așa, dacă copilul 

are o dispoziție flexibilă, cedând repede, corecția trebuie să 

fie moderată. Dacă este mai mare și se arată încăpățânat, co-

recția poate fi mai severă. 3. Trebuie ținut cont de natura 

greșelii. Păcatele îndreptate împotriva lui Dumnezeu, cele 

notorii, scandaloase, cunoscute și repetate, ca și păcatele 

care cresc în intensitate sau au devenit un obicei, trebuie 

considerate păcate mai grave, și ele trebuie pedepsite cu o 

severitate mai mare. 4. Tatăl trebuie să ia aminte la propriile 

greșeli atunci când le corectează pe cele ale copiilor lui, așa 

încât să manifeste mai multă compasiune.  

*  *  * 
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Fragment din cartea Of Domestical Duties,                                                        

Puritan Reprints, www.puritanreprints.com. 

*  *  * 

William Gouge (1575-1653): păstor, teolog și autor puritan; s-a 

născut la Stratford-Bow, Middlesex County, Anglia.  

*  *  * 

Mulți ar recunoaște că Hristos este Apărătorul care ple-

dează pentru ei, dar nu L-ar accepta ca Rege care să stă-

pânească peste ei. - Thomas Watson
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NU ÎI STÂRNIȚI LA MÂNIE! 

Thomas Watson (c. 1620-1686) 

 

Și voi, părinților [taților], nu îi întărâtați la mânie pe co-

piii voștri. — Efeseni 6:4 

 

Acționează prudent față de copiii tăi. Un tată își de-

monstrează foarte bine prudența atunci când nu își stârnește 

copiii la mânie. „Părinților, nu îi întărâtați pe copiii voștri, 

ca să nu-și piardă nădejdea [să nu fie descurajați, cf. KJV]” 

(Coloseni 3:21). Cum ar putea un tată să își provoace copiii 

la mânie? 

(1) Prin a le vorbi abuziv și jignitor. „Tu, fiul femeii 

rebele și perverse”, i-a spus Saul fiului său Ionatan (1 Samuel 

20:30, cf. KJV). Unii părinți folosesc imprecații14 și blesteme 

împotriva copiilor lor, ceea ce îi stârnește pe aceștia la mâ-

nie. Vrei ca Dumnezeu să îți binecuvânteze copiii, când tu îi 

blestemi? 

(2) Tații își stârnesc copiii la mânie atunci când îi 

disciplinează fără motiv sau când corecția este exagerată 

pentru greșeala săvârșită. Un astfel de om trebuie să fie un 

tiran, nu un tată. Saul a aruncat cu sulița spre fiul său pentru 

a-l lovi, iar Ionatan a fost stârnit astfel la mânie. Ionatan „s-

 
14 imprecații – acțiunea de a blestema, de a-i dori cuiva răul sau răzbunarea divină. 



70         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 10  |  PATERNITATEA CREȘTINĂ 

a sculat de la masă într-o mânie aprinsă” (1 Samuel 20:33-

34). „Un tată manifestă o putere regală asupra fiului său, nu 

una de tiran”.15 

(3) Când părinții le refuză copiilor lor lucrurile ab-

solut necesare. Unii și-au stârnit copiii în felul acesta: i-au 

înfrânat și i-au ținut atât de lipsiți de cele necesare încât i-

au forțat să facă lucruri nelegiuite. 

(4) Când părinții acționează părtinitor față de co-

piii lor, arătând mai multă blândețe unuia decât altuia. 

Chiar și în cazul în care un părinte ar putea să aibă mai multă 

dragoste pentru un copil, totuși discreția ar trebui să îi în-

demne să nu arate acest lucru. Iacov și-a arătat mai multă 

dragoste față de Iosif decât față de toți ceilalți copii ai lui, 

lucru care a stârnit invidia acestora față de el. „Israel îl iubea 

pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl 

născuse la bătrânețe; și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui 

au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți, și au 

început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă priete-

nească” (Geneza 37:3-4). 

(5) Când un părinte săvârșește lucruri nevrednice 

și urâte, care atrag ocară asupra lui și a familiei sale, cum 

ar fi să fure sau să facă o mărturie mincinoasă, lucru care 

îi stârnește pe copii la mânie. La fel cum copilul trebuie să 

 
15 Din latină, In filium pater obtinet non tyrannicum imperium, set basilicum. „Între copiii 

lui, tatăl nu manifestă o stăpânire tiranică, ci una regală”. Citat în John Davenant (1572-
1641), An Exposition of St. Paul to the Colossians, p. 191. 
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își onoreze tatăl, tot așa și tatăl trebuie să facă tot ce poate 

pentru a nu-l dezonora pe copil. 

(6) Părinții își provoacă copiii atunci când le dau po-

runci pe care aceștia nu le pot împlini fără a-și răni conști-

ințele. Saul îi poruncise fiului său Ionatan să îl captureze pe 

David și să îl aducă la el. „Trimite să-l caute și să mi-l aducă, 

fiindcă este vrednic de moarte” (1 Samuel 20:31). Ionatan nu 

putea să facă acest lucru cu conștiința împăcată, motiv pentru 

care a fost stârnit la mânie. Ionatan „s-a sculat de la masă într-

o mânie aprinsă” (1 Samuel 20:34). Iată motivul pentru care 

părinții ar trebui să manifeste prudență pentru a nu-și provoca 

propriii copii la mânie: „ca să nu se descurajeze” (Coloseni 

3:21). Acest cuvânt, descurajat, implică trei lucruri. În primul 

rând, implică întristare. Dacă tatăl își stârnește copilul, acesta 

poate să sufere profund în inima lui, până acolo încât îi poate 

provoca chiar moartea prematură. În al doilea rând, îi poate 

provoca descurajare. Asprimea tatălui îl poate descuraja pe co-

pil și îl poate face nepotrivit pentru orice fel de slujire, așa cum 

membrele trupului pot să fie slăbite, incapabile să fie puse la 

lucru. În al treilea rând, poate provoca din partea copilului o 

atitudine refractară, de neascultare și încăpățânare. Dacă un 

copil este provocat la mânie de atitudinea crudă și lipsită de 

dragoste a părintelui, acesta poate să cadă pradă disperării și 

adesea aceasta se va manifesta prin iritarea și necăjirea părin-

ților lui, și, chiar dacă este un lucru rău în cazul copilului, pă-

rinții sunt vinovați pentru că l-au stârnit la așa ceva. 
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(7) Dacă vrei să ai parte de onoare din partea copi-

ilor tăi, roagă-te mult pentru ei. Nu le pune doar porția 

zilnică de hrană, ci și o porție serioasă de rugăciune pentru 

ei. Monica s-a rugat mult pentru fiul său Augustin16, și era 

imposibil ca fiul atâtor rugăciuni și lacrimi să piară. Roagă-

te ca toți copiii tăi să fie păziți de influența vremurilor aces-

tea. Roagă-te ca ei să poarte pe fețele lor chipul tău, ca ei să 

poarte în inimile lor chipul lui Dumnezeu. Roagă-te ca ei să 

fie instrumente și vase ale gloriei. Unul dintre roadele rugă-

ciunii poate fi ca toți copiii tăi să onoreze și să cinstească 

părintele care s-a rugat. 

(8) Încurajează acele lucruri bune și lăudabile pe 

care le vezi la copiii tăi. „Bunătatea crește când este lău-

dată”17. Atunci când lăudăm lucrurile bune pe care le vedem 

la copiii noștri, acest lucru îi face să iubească tot mai mult ac-

țiunile virtuoase și este un lucru care va avea efectul udării 

plantelor, care le stimulează și mai mult creșterea. Unii pă-

rinți descurajează binele pe care îl văd în copiii lor și, în felul 

acesta, ei frâng virtutea încă din mugure, ajutând la condam-

narea sufletelor copiilor lor. Părinții aceștia vor avea parte de 

blestemele copiilor lor. 

(9) Dacă vrei să ai parte de cinste din partea copii-

lor tăi, fii un exemplu bun pentru ei. Copiii disprețuiesc 

 
16 Aurelius Augustin (354-430) – episcop de Hippo în partea de nord a Africii și lider în biserica 

primară; a fost convertit de tânăr de la o viață foarte imorală, devenind evlavios și înțelept. 
17 Latin = Virtus laudata crescit. 
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acel tată care trăiește în contradicție cu poruncile pe care le 

dă, când le cere copiilor lui să fie serioși, dar el însuși se îm-

bată, când îi îndeamnă pe copii să se teamă de Dumnezeu, 

dar el însuși trăiește o viață ușuratică. Dacă vrei să ai parte 

de cinste din partea copiilor tăi, învață-i printr-un exemplu 

sfânt. Un tată este ca o oglindă în care copilul se uită adesea, 

așa că ar trebui să faci ca oglinda să fie curată, fără pete. 

Tații ar trebui să ofere un decor frumos în tot comportamen-

tul lor, așa încât să nu le dea ocazia copiilor lor să spună așa 

cum spunea slujitorul lui Plato: „stăpânul meu a scris o carte 

în care condamnă pornirile de mânie, dar el însuși este plin 

de patimă” sau, așa cum îi spunea cândva un copil tatălui 

său, „dacă am făcut rău, l-am învățat de la tine”. 

*  *  * 

Fragment din cartea The Ten Commandments, The Banner                              

of Truth Trust, www.banneroftruth.org 

*  *  * 

Thomas Watson (c. 1620-1686): predicator și autor puritan 

englez; posibil născut la Yorkshire, Anglia 

*  *  * 

Caracterul foarte curios al copiilor le oferă părinților lor 

oportunitatea a le face cunoscute lucrările minunate ale 

lui Dumnezeu, așa încât mințile lor să fie informate și ini-

mile lor să fie uimite de perfecțiunile Lui. Totuși, obser-

vați bine că tatăl, adică cel ce este capul familiei, poartă 

principala responsabilitate de a se îngriji de învățătura 
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copiilor lui în lucrurile lui Dumnezeu (Efeseni 6:4). Tatăl 

nu trebuie să transfere această responsabilitate soției lui, 

și cu atât mai puțin învățătorilor de școală duminicală. - 

Arthur W. Pink 

Niciun părinte creștin nu trebuie să cadă în amăgirea că 

școala duminicală ar avea scopul de a-i scuti de responsa-

bilitățile personale. Prima și cea mai naturală stare a lu-

crurilor este ca părinții creștini să își crească copiii în 

mustrarea și învățătura Domnului. - Charles H. Spurgeon 

Sfântul Iacov, faimosul patriarh, a fost un profet care și-

a instruit familia în adevărata religie și un rege care i-a 

condus spre gloria lui Dumnezeu. Tot așa, el a fost un 

preot care a ridicat un altar și a adus jertfe și închinare 

religioasă pentru și împreună cu familia lui. Până și cel 

mai neînsemnat bărbat care are o familie trebuie să fie 

profet, preot și rege în casa lui. - Oliver Heywood  
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SFATURI PENTRU TAȚI 

Richard Baxter (1615-1691) 

 

Paul:18 Bine ai venit, vecine! Ce zici despre viața nouă 

pe care ai început-o? Ai primit deja unele învățături pe care 

le-ai dus acasă… dar cum vezi practicarea lor? 

Saul: Am descoperit că am neglijat vreme îndelungată 

și nebunește o viață necesară, nobilă și fericită, și am pierdut 

timpul prin a nu practica această viață, fiind lipsit de dorință 

și de îndemânare. Descopăr acum că lucrurile pe care mi le-ai 

transmis sunt superioare, înalte, și sunt fără îndoială foarte 

dulci pentru cei care au o pricepere și o dispoziție potrivită 

pentru ele. Găsesc o oarecare plăcere chiar și în începuturile 

mele slabe, dar măreția lucrării și, pe de altă parte, lipsa mea 

de dorință ca și neștiința mea fură din dulceața acesteia, prin 

multe îndoieli, temeri și dificultăți. Când greșesc, mi se pare 

greu să mă pocăiesc imediat și, prin credință, să alerg la Hris-

tos pentru a căpăta iertarea… 

Paul: Care este cea mai mare piedică din viața ta, unde 

crezi că ai nevoie de sfaturi? 

Saul: Mi se pare că am foarte multe lucruri de făcut în 

familia mea: să îi conduc în frica de Domnul, să mă achit de 

 
18 Nota editorului: autorul a scris acest pasaj sub forma unui dialog între Paul, un învățător, 
și Saul, un ucenic. 
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responsabilitățile mele față de ei toți, în special să îmi educ 

copiii și să mă închin împreună cu ei înaintea lui Dumnezeu 

zi după zi. Mai apoi, sunt atât de incapabil să fac aceste lu-

cruri, încât mă descopăr deseori dorindu-mi să le ocolesc cu 

totul! Te rog să mă ajuți cu sfaturile tale. 

Paul: Primul meu sfat pentru tine este să te hotărăști 

ca, prin ajutorul lui Dumnezeu, să îți împlinești responsabi-

litatea pe cât de bine poți. Dedică-ți familia lui Dumnezeu și 

consideră-L Domnul și Stăpânul ei. Folosește familia ca pe o 

adunare sfințită de El. Te rog să ai în vedere următoarele 

motivații care să îți întărească hotărârea: 

1. Dacă Dumnezeu nu este Stăpânul familiei tale, atunci 

diavolul va fi stăpân. Și dacă Dumnezeu nu primește întâie-

tatea în slujire, firea pământească și lumea vor fi slujite. Sper 

că nu este nevoie să îți spun ce stăpâni răi sunt ei, ce lucrare 

rea și ce plată rea vei avea din partea lor. 

2. Dacă dedici familia ta lui Dumnezeu, El va fi Ocroti-

torul ei. El se va îngriji de siguranța și hrana familiei tale, ca 

și cum ar fi a Lui. Nu ai nevoie de un astfel de Ocrotitor? Ai 

putea avea un ocrotitor mai bun sau ai putea mai degrabă să 

te îngrijești tu de bunăstarea și siguranța ta și a familiei tale? 

Iar dacă familia ta nu este a lui Dumnezeu, membrii ei tre-

buie să fie vrăjmașii Lui și niște răzvrătiți aflați sub bleste-

mul Său… 
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3. O familie sfântă este un loc al mângâierii, o biserică19 

a lui Dumnezeu. Ce bucurie va fi pentru voi să locuiți împre-

ună zilnic în această nădejde că vă veți întâlni și veți trăi îm-

preună în ceruri – să te gândești că soția, copiii și slujitorii 

tăi vor fi în curând concetățeni cu tine în Ierusalimul ceresc! 

Cât de plăcut îți va fi să fiți împreună o inimă și un gând în 

slujirea lui Dumnezeu și în laudele Lui fericite! Cât de îndu-

ioșător va fi pentru fiecare dintre voi să vedeți cum toți pur-

tați chipul lui Dumnezeu! Veți preveni astfel abundența cer-

turilor și a ticăloșiilor, pe care păcatul le-ar aduce zilnic prin-

tre voi. Când vreunul dintre voi va muri, cât de mângâietoare 

va fi odihna lângă patul lor și cu ce nădejde veți însoți tru-

purile lor la mormânt, având speranța sănătoasă că sufletele 

le vor fi primite în slavă de către Hristos. Dar dacă familia ta 

este păgână, ea va fi ca un cuib de viespi sau ca o temniță, 

plină de discordie și dezacorduri. Vei fi îndurerat când vei 

privi la soția sau la copiii tăi și când vei ști că aceștia cel mai 

probabil se vor prăbuși în Iad. Boala și moartea lor vor fi de 

zece ori mai grele pentru tine, când te vei gândi la sfârșitul 

lor groaznic. 

4. Familia ta are constant nevoie de Dumnezeu, întru-

cât vă este poruncit constant să Îl slujiți. După cum orice om 

are nevoi personale, tot așa familiile au nevoie colective pe 

 
19 Autorul nu vrea să spună că familia este echivalentă unei biserici locale, împlinind rân-

duielile botezului și ale Cinei Domnului, ci că ea este ca o biserică ce se adună pentru în-
chinare, prin cântare, rugăciune și citirea Cuvântului. 
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care Dumnezeu le împlinește, altfel aceștia se află într-o si-

tuație ticăloasă. De aceea, lucrarea ta ține de împlinirea res-

ponsabilităților familiei. 

5. Familiile sfinte20 sunt seminariile Bisericii lui Hristos 

pe pământ, și este foarte probabil că ține de ele să mențină 

treaz interesul religiei în lume. Din astfel de familii ies ma-

gistrații sfinți, când copiii bărbaților obișnuiți primesc o edu-

cație sfântă. Și ce binecuvântare sunt astfel de copii pentru 

țările unde aceștia locuiesc! Din familii vin sfinții păstori și 

învățători ai bisericilor, care, asemenea lui Timotei, își pri-

mesc învățătura sfântă de la părinții lor și harul de la Duhul 

lui Hristos, încă de la vârste fragede. Multe congregații au 

fost fericite fiind hrănite cu pâinea vieții, și pot să-I mulțu-

mească lui Dumnezeu pentru străduințele unor sărmani pă-

rinți, care și-au crescut copiii în frica de Domnul și i-au pre-

gătit astfel pentru a fi învățătorii și predicatorii lor sfinți și 

credincioși (2 Timotei 3:15). Chiar dacă educația se poate 

găsi în școli, evlavia este căpătată cel mai adesea ca urmare 

a educației primite din partea unor părinți grijulii. Când co-

piii și slujitorii vin la biserică având deja mințile pregătite și 

dispozițiile evlavioase și înțelepte, străduințele păstorilor le 

vor face mult bine și își vor primi cu credință învățătura, în-

soțită de dragoste și ascultare. Va fi o bucurie pentru acel 

slujitor al Evangheliei să aibă o astfel de turmă, iar cei ce se 

 
20 1 Timotei 3:12; Deuteronom 6:7, 30:2; Psalmii 147:13; Faptele Apostolilor 2:39; Efeseni 
6:4-6; Proverbe 22:6, 15; 29:15, 23:13. 
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adună împreună în biserici sfinte vor fi bucuroși să aibă 

printre ei astfel de oameni și să se închine alături de aceștia 

înaintea lui Dumnezeu, cu inimi bucuroase. Astfel de închi-

nători vor fi primiți de Dumnezeu. Prin contrast, când fami-

liile se alătură în biserică și sunt caracterizate de ignoranță, 

de inimi nesfințite, ei vor sta așezați pe scaune ca niște ta-

blouri, înțelegând prea puțin din ceea ce se spune. Se vor 

întoarce acasă foarte puțin schimbați, după toate străduin-

țele predicatorului ei. Mișcarea limbilor și a trupurilor lor 

constituie mare parte din închinarea pe care ei o aduc înain-

tea lui Dumnezeu, căci inimile lor nu sunt aduse înaintea Lui 

ca o jertfă a credinței și dragostei, căci ei nu pot simți pute-

rea și dulceața Duhului și nu I se pot închina lui Dumnezeu 

în duh și în adevăr (Ioan 4:24). 

6. În vremurile când bisericile sunt corupte și se găsesc 

puțini predicatori buni, iar cei răi fie îi amăgesc pe oameni, 

fie sunt incapabili de lucrarea lor, nu există o soluție mai 

bună pentru a păstra religia curată decât familiile evlavioase. 

Dacă părinții și capii de familie își vor instrui copiii cu cre-

dincioșie și se vor închina lui Dumnezeu alături de ei într-un 

fel sfânt și consecvent, conducându-i cu atenție și cu rându-

ială, sfințenia lor va compensa lipsa învățăturii publice, a în-

chinării și a disciplinei. O, dacă Dumnezeu ar stârni inimile 

părinților să facă din familiile lor niște mici biserici așa încât 

să nu stea în puterea păstorilor și a liderilor răi să distrugă 

biserica și să alunge evlavia din țară! 
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7. Învățătura, închinarea și disciplina în familie pre-

zintă multe avantaje pe care bisericile nu le au. 1. Tu ai o 

mână de oameni pe care să îi înveți și să îi coordonezi, pe 

când păstorul are o mulțime. 2. Membrii familiei tale sunt 

întotdeauna cu tine, și le poți vorbi cât de des dorești, în 

funcție de circumstanțele multiple în care vă găsiți, fie că 

sunteți adunați cu toții, fie în discuții individuale, pe când el 

nu poate face aceste lucruri. 3. Ei sunt legați de tine prin re-

lație, dragoste și legământ, ca și prin nevoile și interesele lor, 

cu mult diferit decât se află în relație cu păstorul bisericii. 

Soția și copiii sunt mult mai legați de dragostea ta față de ei 

decât de cea a păstorului, iar dragostea deschide urechile ca 

să asculte sfaturile. Copiii nu îndrăznesc să respingă cuvin-

tele tale pentru că îi poți disciplina sau le poți face situația în 

această lume mai puțin confortabilă, însă tot ceea ce poate 

face un păstor este doar să îndemne. Dacă îi poate excomu-

nica din biserică din cauza lipsei lor de pocăință, aceștia nu 

pierd nimic în această lume ca urmare a excomunicării. Cu 

excepția situației unei persecuții aspre, familiile nu sunt îm-

piedicate în niciun fel în a-și însuși învățătura sănătoasă, în-

chinarea sfântă și disciplina evlavioasă, situații în care bise-

ricile și slujitorii lor se regăsesc adesea. Cine te-a redus la 

tăcere sau ți-a interzis să îți catehizezi și să îți educi familia? 

Cine ți-a interzis să te rogi sau să Îl auzi pe Dumnezeu alături 

de ei cum ai putut și cât de des ai dorit? Este o ipocrizie care 

îi condamnă pe mulți tați ce critică faptul că slujitorii din 
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biserică nu mai predică Evanghelia, pe când ei înșiși ignoră 

să își învețe copiii, devenind asemenea unor persecutori 

cruzi, deși nimeni nu le interzice nimic. Este o boală grea a 

noastră, a tuturor, de a vedea mai degrabă păcatele și res-

ponsabilitățile altora, în loc să le vedem pe ale noastre. 

8. Tu ai obligații mai mari față de familia ta decât au 

păstorii față de toți membrii bisericilor lor. Soția ta este parte 

din trupul tău, iar copiii sunt os din oasele tale și carne din 

carnea ta. Natura te obligă să manifești cea mai mare dra-

goste față de ei și, de aceea, ai și cea mai mare responsabili-

tate tot față de ei. Cine ar trebui să se îngrijească mai mult 

de sufletele copiilor tăi, dacă nu tu, ca părinte? Dacă nu îi vei 

hrăni, ci îi vei înfometa, cine se va ocupa de hrana lor? De 

aceea, dacă ai inima unui părinte, dacă îți pasă de viitorul 

sufletelor veșnice ale copiilor tăi, dedică-i lui Dumnezeu, 

educă-i în Cuvântul Lui, învață-i să trăiască în sfințenie, în-

frânează-i de la păcat și pregătește-i pentru mântuire.  

Saul: Trebuie să mărturisesc că afecțiunea naturală 

îmi spune că am un motiv serios să aprob ceea ce spui, și 

propria experiență de viață mă convinge. Dacă părinții mei 

m-ar fi învățat mai bine și m-ar fi stăpânit din copilărie, 

foarte probabil n-aș fi trăit în atâta ignoranță și păcat. Dar, 

vai! Puțini părinți se achită de datoria lor! Mulți se preocupă 

mai mult de turmele lor, decât de sufletele copiilor lor. 
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Paul: O, dacă le-aș putea spune tuturor taților din țară 

ce se află în adâncul inimii mele! Mi-aș lua curajul să le spun 

că mulțimi de părinți sunt mai cruzi decât urșii și leii față de 

copiii lor. Dumnezeu le-a încredințat sufletele acestora ca să 

se îngrijească așa cum El s-a îngrijit de trupurile lor. Ei sunt 

cei care au datoria să îi învețe (Deuteronom 6:6-8; 11:19-20). 

Ei trebuie să își catehizeze copiii și să le reamintească despre 

starea sufletelor lor, despre faptul că au nevoie de Hristos, 

de îndurarea răscumpărării, de curăția sfințeniei și de viața 

veșnică! Ei sunt cei care trebuie să vegheze asupra lor cu în-

țelepciune, dragoste și sârguință, să îi ferească de ispită, de 

Satana și de păcat, și să îi conducă prin modelul unei vieți 

sfinte. 

Dar, vai! Chiar dacă aceștia își învață copiii să memo-

reze Crezul,21 rugăciunea domnească și Cele 10 Porunci, nu 

le explică niciodată sensul acestora. Ei nu le reamintesc ni-

ciodată cu seriozitate de starea coruptă a firii lor pământești, 

de nevoia și modalitatea în care pot avea un Mântuitor și 

Sfințitor, despre pericolul păcatului și al Iadului, despre ca-

lea prin care pot trăi o viață sfântă sau despre starea fericită 

a sfinților în slavă. Acești părinți își educă copiii așa încât să 

poată să se descurce în această lume, dar nu îi învață nicio-

dată cum să Îl slujească pe Dumnezeu și cum să fie mântuiți. 

Ei îi mustră pentru acele greșeli săvârșite împotriva lor și 

 
21 Crezul – crezul apostolic, o mărturisire de credință a Bisericii primare, apărută la sfâr-
șitul celui de-al doilea secol. 
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împotriva prosperității lor în această lume, dar uită de păca-

tele săvârșite împotriva lui Dumnezeu și împotriva sufletelor 

lor. Dacă, prin exemplul propriu, nu îi învață pe copii să ne-

glijeze Cuvântul lui Dumnezeu, să nu se roage, să blesteme, 

să înjure, să vorbească murdar sau să batjocorească trăirea 

sfântă, totuși le vor tolera toate aceste ticăloșii în viața per-

sonală. Ei se arată satisfăcuți atunci când copiii își petrec 

Ziua Domnului în deșertăciuni și distracții, în loc să învețe 

Cuvântul lui Dumnezeu și să practice închinarea Sa sfântă, 

așa încât să fie mai dornici să își facă lucrarea în săptămâna 

care urmează. Cu alte cuvinte, ei își trădează copiii, învă-

țându-i să slujească firea pământească, lumea și diavolul, și 

să Îl neglijeze, dacă nu chiar să Îl disprețuiască pe Dumne-

zeul, Creatorul, Răscumpărătorul și Sfințitorul sufletelor… 

Astfel, educația lor este mai degrabă o învățătură caracteri-

zată de a le permite, chiar cu pretenția că sunt creștini, să se 

răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos. 

Nu este oare aceasta o mai mare trădare și cruzime de-

cât dacă le-ar fi înfometat trupurile și i-ar fi trimis goi în 

lume? Sau dacă i-ar fi ucis și le-ar fi mâncat trupurile? Dacă 

un vrăjmaș ar fi făcut aceasta, n-ar fi fost un gest atât de rău 

pe cât este atunci când părintele îl face. Gândiți-vă dacă dia-

volul însuși ar fi mai crud decât acești părinții atunci când ca-

ută condamnarea copiilor lor? Diavolul nu este părintele lor, 

el nu se află în nicio relație cu ei, n-are nicio datorie să îi educe 

și să îi mântuiască. El este un vrăjmaș cunoscut, redutabil, așa 



84         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 10  |  PATERNITATEA CREȘTINĂ 

că ce lucru bun putem aștepta de la el? În cazul părinților, 

aceștia nu au datoria de a neglija, de a trăda și de a pierde 

sufletele copiilor lor pe veci! În cazul lor, datoria pe care o au 

este să le dea copiilor lor toate lucrurile bune cu o dragoste ca 

pentru ei înșiși, și să manifeste cea mai atentă grijă față de ei! 

O, aceasta este o cruzime mai rea decât cea drăcească, mai 

perfidă decât aceea! 

Pocăiți-vă, pocăiți-vă, voi, ucigași fără milă ai suflete-

lor copiilor voștri! Pocăiți-vă de păcatele voastre! Pocăiți-vă 

de dragul lor! Învățați-i și spuneți-le ce este creștinismul! Ați 

conceput o natură păcătoasă, pe care le-ați transmis-o, așa 

că ajutați-i și învățați-i care este calea harului. Cum puteți 

trage nădejde că veți avea parte de îndurare pentru sufletele 

copiilor voștri, dacă nu aveți îndurare pentru propriile su-

flete? Sau cum puteți să vă închipuiți că îi veți ajuta să ajungă 

în acel Rai pe care voi înșivă îl disprețuiți? Sau să îi salvați 

de păcatele lor, păcate în care vă găsiți bucuria și încântarea? 

Saul: Reproșurile tale sunt drepte și triste. Eu cred că 

oamenii își închipuie că nu ei trebuie să își învețe copiii, ci 

este sarcina învățătorului de la școală sau a predicatorului. 

Paul: Părinții, învățătorii și păstorii au fiecare porțiile 

lor de responsabilitate, și nicio parte a lucrării nu va merge 

bine prin lipsa celorlalte. Totuși, lucrarea părinților este pri-

mordială și cea mai importantă dintre toate… Un predicator 

ar trebui să își descopere toți membrii bisericii catehizați și 
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educați în sfințenie, așa încât biserica să fie cu adevărat o 

adunare a sfinților, dar dacă o sută sau mai multe sute de 

părinți ar lăsa lucrarea lor pe mâna unui singur predicator, 

crezi că ar fi posibil ca ea să fie bine făcută? Sau ne mai miră 

dacă vedem că avem biserici pline de pretinși creștini, de oa-

meni care nu sunt deloc creștini, care îl urăsc pe predicator, 

doctrina lui și o viață sfântă…? 

Știu că aceasta nu va fi o scuză acceptabilă pentru ca 

predicatorii să nu facă ceea ce pot. Chiar dacă tu îți vei tri-

mite la el copiii ignoranți și păcătoși, el își va da toate silința. 

Cu toate acestea, el ar putea face un bine cu atât mai mare, 

iar slujirea lui ar putea fi cu atât mai aducătoare de mângâ-

iere, dacă părinții și-ar face datoria! 

Noi vorbim mult despre răutatea care se găsește în 

lume și că nu există oameni, cu excepția stăpânilor și a păs-

torilor răi, care să o facă și mai rea, cum sunt tații răi. Ade-

vărul este că ei constituie instrumente ale diavolului, ca și 

cum acesta i-ar fi angajat, spre trădarea în mâna lui a sufle-

telor celor din familiile lor ca să îi conducă la Iad cu viclenii 

mai mari decât ar face un străin! Mulți fac apel la reformarea 

bisericii și a statului, și totuși ei înșiși sunt plaga acestora, 

cei care nu-și doresc reformarea propriei lor familii. Dacă 

tații și-ar reforma familiile și s-ar ocupa de educația sfântă a 

copiilor lor, biserica și statul ar fi în curând reformate, pen-

tru că ar fi alcătuite din familii reformate. 
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Saul: Te rog, enumeră astfel de sfaturi și învățături, 

așa cum crezi că este mai bine, care privesc toată responsa-

bilitate mea față de copiii mei, așa încât să îmi fac partea. Iar 

dacă vreunul dintre ei piere, vreau ca pedeapsa și condam-

narea lor să nu mi se datoreze. 

Paul: … Având în vedere acest obiectiv, fă așa încât în-

vățarea lor să fie însoțită de cuvinte, simțăminte, dorințe adec-

vate și practică. Altfel spus, (1) Învață-i cuvintele Crezului,22 

rugăciunii Domnului, Celor 10 Porunci și ale unui catehism, 

ca și anumite pasaje ale Scripturii care comportă același sens. 

(2) Explică-le sensul tuturor acestor cuvinte. (3) Pune alături 

anumite îndemnuri sârguincioase, simple, și motivații care să 

încurajeze dorințe sfinte în ei. (4) Arată-le prin exemplul tău 

felul în care trebuie să practice toate aceste lucruri. 

Aceste lucruri trebuie făcute împreună, căci numai 

unul sau două dintre ele nu vor aduce rezultate în lipsa ce-

lorlalte. (1) Dacă nu îi înveți despre învățăturile sănătoase, îi 

vei lipsi de unul dintre cele mai utile mijloace pentru a 

ajunge la cunoștința adevărată și la sănătatea credinței. (2) 

Dacă nu le explici sensul, cuvintele acelea vor fi complet inu-

tile. (3) Dacă nu le vei înclina și stârni dorințele, totul va ră-

mâne o opinie moartă și va manifesta tendința de a-i con-

duce către visare sau către vorbirea seacă despre religie, lip-

sită de dragoste pentru Dumnezeu. (4) Dacă nu îi conduci 

 
22 Cititorul poate să aleagă să folosească și alte instrumente, precum mărturisirea de cre-
dință a bisericii locale. 
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către practica tuturor acestor lucruri, își vor crea o religie a 

dorințelor zeloase, coruptă printr-o viață superficială, lipsită 

în curând de combustibilul necesar. De aceea, asigură-te că 

pui toate aceste ingrediente în educația copiilor tăi… Când le 

vorbești cuvintele Scripturii și ale catehismului, explică totul 

pe înțelesul lor, punând adesea întrebări și discutând cu ei 

despre moarte, judecată, veșnicie și despre felul lor de a se 

pregăti pentru acestea. Mulți pretinși creștini își învață copiii 

și îi îndeamnă să meargă pe calea auzirii, citirii, repetării pre-

dicilor și rugăciunii constante, însă toate acestea se dovedesc 

un simplu formalism, căruia îi lipsește vorbirea simplă, seri-

oasă, capabilă să trezească inima. 

În acest scop, (1) Străduiește-te să le insufli cea mai 

mare reverență pentru Dumnezeu și Sfintele Scripturi. Apoi 

arată-le ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu îți cere să îi înveți să 

știe și să facă, deoarece, atâta vreme cât conștiințele lor nu 

ajung să cunoască frica și stăpânirea lui Dumnezeu, învățătu-

rile vor fi inutile. (2) Nu le vorbi despre Dumnezeu și despre 

lucrurile sfinte decât manifestând cea mai mare reverență și 

solemnitate așa încât atât subiectul cât și maniera de a discuta 

despre el să îi impresioneze. Dacă copiii ajung să vorbească 

ușuratic sau să aibă o atitudine superficială față de lucrurile 

sfinte, ei vor fi împietriți și vor greși. (3) De aceea, evită orice 

fel de formalism sau atitudine superficială în achitarea fără 

viață și sârguință de responsabilitățile tale, întrucât acestea 

tind să îi împietrească și să stimuleze disprețul lor față de ele. 
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(4) Ia adesea aminte la ceea ce ei știu, la felul în care sunt 

impresionați, la hotărârile pe care le iau, la ceea ce fac, atât în 

practica lor publică, cât și în cea privată. Nu îi abandona unei 

vieți nepăsătoare, ci veghează îndeaproape asupra lor. 

Folosește-ți toată îndemânarea și sârguința, prin cuvânt 

și faptă, pentru a face așa încât viața sfântă să li se pară cea 

mai onorabilă, profitabilă, sigură și plăcută viață din lume, așa 

încât să fie încântarea lor constantă. Întreaga ta lucrare ține 

de a face ca lucrurile bune să le fie plăcute copiilor tăi. Asi-

gură-te că ei nu ajung să simtă credința creștină ca pe o po-

vară sau să o considere un lucru neplăcut, inutil sau dezgus-

tător. În acest sens, (1) Începe cu lucrurile cele mai ușoare și 

amestecă-le cu pasaje ușor de înțeles, cum ar fi părțile nara-

tive ale Scripturii. Firea copiilor este de așa natură încât ei 

găsesc plăcere mai degrabă într-o narațiune decât într-o po-

runcă, iar narațiunile introduc într-un fel plăcut o dragoste 

față de bine în mintea copiilor... (2) Vorbește mult despre fap-

tele lăudabile și sfinte ale credincioșilor din vechime, întrucât 

lauda potrivită la adresa unei persoane induce în copii dorința 

după aceeași cauză și după a urma aceleași căi. Vorbește în 

egală măsură despre dezgustul drept și despre ocara care le 

aparține acelor oameni răi care disprețuiesc, batjocoresc și 

dușmănesc evlavia. (3) Nu îi copleși cu acele lucruri pe care ei 

nu le pot înțelege sau împlini. (4) Descoperă-le din belșug bo-

gățiile harului și bucuriile gloriei. (5) Practicați mult cântarea 

psalmilor și a cântărilor de laudă. 
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Fă așa încât comportamentul și vorbirea ta să con-

damne pe bună dreptate senzualitatea, mândria și lumescul. 

Când părinții nebuni îi stimulează pe copiii lor către moda 

vremii, tu să le spui copiilor tăi că mândria este păcatul dia-

volului. Învață-i să nu-și dorească să fie cei dintâi, ci să le 

dea locul altora. Când alți părinți le vorbesc copiilor lor des-

pre bogății, despre case mari și despre statutul social privi-

legiat, tu să le spui copiilor tăi că acestea sunt momelile dia-

volului, prin care el le fură inimile oamenilor, alungându-le 

departe de Dumnezeu, așa încât să poată fi condamnați. 

Când alți părinți îi cocoloșesc și dau frâu poftelor lor, tu să 

le spui copiilor tăi adesea cât de deșarte sunt mâncarea și 

băutura, și să faci aceasta pe calea rațiunii. Străduiește-te 

astfel să ilustrezi mândria, senzualitatea și lumescul ca fiind 

vrednice de ură. Citiți adesea pasaje precum Luca 12:16, 18, 

Iacov 4 și 5, Romani 8:1-2; și Matei 5:1-21, și 6. 

Frânge cu înțelepciune încăpățânarea lor, făcându-i să 

înțeleagă că trebuie să se supună cu plăcere voii lui Dumnezeu 

și părinților lor. Dorințele proprii ale oamenilor sunt marii 

idoli ai acestei lumi, iar a cădea pradă acestora este un pericol 

vecin Iadului. Spune-le copiilor tăi cât de odioasă și de pericu-

loasă este încăpățânarea în dorințele proprii. În hrana lor spi-

rituală, nu îi lăsa să umble după voia minții lor, dar caută nici 

să nu îi forțezi să facă lucruri de care sunt dezgustați… Învață-

i să guste din lucrurile bune care se fac cu răbdare… Un apetit 
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corupt, întărit prin obișnuință, este cu greu biruit de învăță-

tura și sfaturile înțelepte! Nu le permite să consume băuturi 

tari, căci aceasta este una dintre marile capcane ale tinereții. 

Cunosc faptul că unii părinți „înțelepți” – înțelepți doar pen-

tru a grăbi pierzarea veșnică a sufletelor copiilor lor – spun 

că, cu cât îi înfrânează mai mult pe copii, cu atât mai mult vor 

căuta aceștia lucrurile care le-au fost interzise, atunci când 

vor avea libertate. Nefericiți trebuie să fie copiii care au astfel 

de părinți! Este ca și cum experiența lumii întregi nu ne-ar fi 

dovedit cu mult timp înainte că obiceiul crește pofta și că stă-

pânirea de sine devine în ea însăși un obicei benefic, prin 

practică… Cei care nu îi învață pe copiii lor sobrietatea în fața 

paharului, stăpânirea de sine în fața unei distracții sau a unei 

mese pline de hrană delicioasă – și aceasta în vremea tinereții, 

când domnește imaturitatea – merită mai degrabă să fie puși 

laolaltă cu învățătorii diavolului decât cu cei ai lui Dumnezeu. 

Așadar, dacă închipuirile lor se îndreaptă cu forță către 

orice deșertăciune, nu le permite aceste lucruri, și explică-le 

de ce. Nu îi obișnui cu ideea că pot avea orice dorință împli-

nită, ci fă-le cunoscut că, dacă ar avea toate poftele lor car-

nale împlinite, aceasta ar împlini dorința esențială a diavolu-

lui. Ei trebuie să se roage înaintea lui Dumnezeu – „facă-se 

voia Ta”, și să se lepede de voia lor. 

Întrucât iubești sufletele lor, ține-i cât de departe se 

poate de ispite. Copiii nu sunt pregătiți să se lupte cu ispitele 

puternice. Mântuirea sau condamnarea lor ține foarte mult 
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de atenția părinților lor în acest aspect. De aceea, inima mea 

se topește la gândul ticăloșiei a două categorii de copii: (1) 

copiii păgânilor, necredincioșilor, ereticilor și răzvrătiților 

față de Dumnezeu, care sunt educați în principiile păcatului 

și ale răutății din pruncia lor, și care aud și văd cum adevărul 

și evlavia sunt batjocorite; (2) copiii oamenilor din înalta 

clasă socială, a căror situație face pentru ei necesar să tră-

iască în acea stare de continuă abundență, care constituie o 

ispită zilnică a lor, ispită care îi atrage către păcatele Sodo-

mei – mândria, belșugul și lenevia (Ezechiel 16:49). Pentru 

ei, este un lucru la fel de dificil să fie oameni evlavioși și se-

rioși, după cum este pentru cei care sunt crescuți în teatre, 

case de plăceri și crâșme. Vai, copii sărmani, mântuirea 

voastră trebuie să fie atât de grea pe cât este trecerea unei 

cămile printre urechile acului! Nu este de mirare că lumea 

nu este mai bună, devreme ce bogații trebuie să fie conducă-

torii ei, despre care Hristos și Iacov au spus clar de ce sunt 

în stare (Luca 12:19; 16:1-31; Iacov 5:1-6). 

De aceea, asigură-te că, (1) îți crești copiii cu o dietă 

moderată și sănătoasă și că ții departe de ei mâncărurile și 

în special băuturile ispititoare. (2) Dă-le constant ceva de lu-

cru, așa încât să nu-și lase mintea sau trupul leneșe, cu ex-

cepția momentelor de recreație necesară, pe care trebuie să 

le permiți. (3) Fă așa încât formele lor de recreație să fie 

unele care să promoveze sănătatea trupurilor lor mai de-

grabă decât să crească imaginația păcătoasă în ei; păzește-i 
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de jocurile pe bani, de cărțile stricate, de poveștile cu subiect 

violent sau imoral, ca și de muzica lumească. Asigură-te că 

recreația lor este ghidată de tine, iar perioadele de recreație 

să nu fie mai mult decât ceea ce este necesar pentru sănăta-

tea și munca lor… (4) Asigură-te că vestimentația lor este 

simplă, decentă și călduroasă, nefiind purtată sau croită pen-

tru a stimula mândria sau pentru a-i ispiti pe alții23. (5) Când 

ei încep să crească spre vârsta adultă, asigură-te că îi păzești 

de posibilitățile, apropierea sau familiaritatea cu persoane 

ispititoare de celălalt sex… 

Fă așa încât să te asiguri de o companie bună a copiilor 

tăi și să îi ferești pe cât de mult de copiii răi. Copiii tăi pot fi 

contaminați pe neștiute de cei răi, de vorbirea și practicile 

lor stricate. Ei pot învăța foarte repede de la aceștia să bea, 

să joace jocuri pe bani, să vorbească murdar, să înjure, să 

batjocorească evlavia și seriozitatea și, o, ce focuri sunt 

aceste lucruri în natura coruptă! Tovărășia copiilor serioși și 

evlavioși va stimula în copiii tăi un limbaj pe măsură, cres-

cându-i în cunoștința și frica lui Dumnezeu, sau cel puțin îi 

vor păzi de ispite mari. 

Dă-ți toate silințele ca tot ceea ce faci împreună cu ei să 

faci în dragoste și înțelepciune. Nu îi învăța să fie atât de fa-

miliarizați cu tine încât să te batjocorească, dar nu fi atât de 

 
23 Pentru o lucrare care detaliază aspectele legate de modestia creștină în vestimentație, vă 

recomandăm cartea Modestia Creștină și Dezbrăcarea Publică a Americii, disponibilă gra-
tuit în limba română la Asociația MAGNA GRATIA.  
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străin de ei așa încât să fie ispitiți să creadă că nu îi iubești, 

să nu manifeste dragoste față de tine sau plăcere în compa-

nia ta. Lasă-i să te vadă că ești un tată iubitor, că ei îți sunt 

dragi și că toate sfaturile și toată conducerea ta sunt îndrep-

tate spre binele lor, nu spre obiective sau patimi ale tale… 

Veghează asupra felului lor de vorbire, păzindu-i mai 

ales de minciuni și de obscenități. Forme periculoase de co-

rupție morală obțin rapid stăpânirea asupra sufletelor lor pe 

această cale. 

Învață-i să prețuiască mult timpul. Vorbește-le despre 

cât este acesta de prețios datorită vieții scurte a omului, a im-

portanței lucrării lui și a felului în care veșnicia depinde de 

aceste momente nesigure. Străduiește-te să îi faci să perceapă 

că irosirea timpului este un lucru urât. Pune moartea înaintea 

ochilor lor, și întreabă-i adesea dacă sunt pregătiți să moară. 

Folosește cu înțelepciune corecția, atunci când este ne-

voie – nu atât de severă încât să pară că ești un străin pentru 

ei, dar nici atât de rară sau blândă încât să îi abandoneze pe 

calea păcatului și a neascultării. Corecția trebuie să fie apli-

cată întotdeauna în dragoste și mai degrabă pentru păcate 

săvârșite împotriva lui Dumnezeu decât pentru orice lucru 

lumesc. Arată-le în astfel de situații că Scriptura vorbește 

împotriva păcatului și în favoarea corecției… 

Roagă-te fierbinte pentru ei și consacră-i prin credință 

în mâinile lui Hristos… Mergi înaintea lor fiind un exemplu 
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sfânt și serios, așa încât viața ta practică să le vorbească des-

pre felul în care ai dori să îi vezi, mai ales prin a ilustra evlavia 

ca fiind încântătoare și trăind în nădejdea fericită a cerului. 

Iată care sunt sfaturile pe care ți le recomand cu toată 

căldura pentru această lucrare importantă. Trebuie însă să 

știi că sufletele copiilor tăi sunt atât de prețioase și că dife-

rența între bine și rău este atât de mare, așa încât toate 

aceste lucruri să nu ți se pară deloc ciudate. Indiferent dacă 

îi vei vedea pe slujitorii Evangheliei străduindu-se și fă-

cându-și partea sau nu, tu să te achiți de responsabilitățile 

tale, știind că un părinte mut și leneș nu este mai de scuzat 

decât un predicator necredincios, mut și leneș. Domnul să îți 

dea îndemânare, voință și sârguință pentru a practica toate 

aceste lucruri, căci eu consider că educația potrivită a copii-

lor este una dintre cele mai necesare și mai frumoase lucrări 

în această lume. 

*  *  * 

Fragment din „The Poor Man’s Family Book” în The Practical Works of 

the Rev. Richard Baxter, Vol. 19 (Londra: James Duncan, 1830) 

*  *  * 

Richard Baxter (1615-1691): predicator și teolog puritan angli-

can; s-a născut la Rowton, Shropshire, Anglia 
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RUGĂCIUNEA UNUI TATĂ 

George Swinnock (1627-1673) 

 

Mă rog ca în inima și casa mea să locuiască din belșug 

Cuvântul lui Hristos, pentru ca întreaga mea familie să își 

aibă mesele pline cu hrană spirituală în fiecare zi. Cum aș 

putea să mă aștept să văd copiii mei neștiind pe Dumnezeu 

de tată al lor, slujindu-L cu inimi curate? (1 Cronici 28:9). 

Vai! Cât de adesea sunt inimile lor ignorante pline de păcat, 

la fel cum colțurile întunecate ale hambarelor lor abundă de 

gândaci! O, dacă aș putea vorbi astfel despre Cuvântul lui 

Dumnezeu în casa mea, când mă așez și când mă ridic, așa 

încât el să fie scris pe pragurile casei mele și la porțile mele 

(Deuteronom 6:7-8), astfel ca să pot uda adesea plantele ti-

nere care se găsesc în ea, pentru ca prima lor descoperire să 

fie aceea a lui Dumnezeu, și pentru ca ei să cunoască Sfintele 

Scripturi încă din copilărie, fiind înțelepți spre „mântuire, 

prin credința în Hristos Isus” (2 Timotei 3:15)…  

Chiar dacă alții se străduiesc să își îmbogățească copiii, 

vreau ca străduința mea să fie ca să îi fac evlavioși pe ai mei. 

Doamne, fă-mă capabil să îi învăț meseria Ta din tinerețea 

lor, așa încât să nu se depărteze de ea când vor îmbătrâni 

(Proverbe 22:6), astfel ca anii tinereții lor să fie ca dulceața 

trandafirului, a cărui aromă rămâne impregnată în petalele 

uscate. 
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 Mă rog ca toate vocile din casa mea să cânte în armo-

nie laudele lui Dumnezeu, și ca acestea să nu fie asemenea 

trompetelor și flautelor, dând naștere unui sunet care este 

doar plin de vânt, ci să aibă inimile ațintite și pregătite atunci 

când cântă și Îți aduc laude… Bețivanii au cântecele lor, bat-

jocorind ce este bun. Ateii își au sonetele lor, cântate spre 

dezonorarea Dumnezeului binecuvântat. De ce să nu fie gla-

sul bucuriei și al fericirii în cortul celor neprihăniți? (Psalmii 

118:15). Deși casa mea este un cort și toți locuitorii ei sunt 

niște călători, lucrarea noastră este plăcută. Haideți să mer-

gem înainte cu bucurie, și să facem din poruncile lui Dum-

nezeu cântecele noastre, în casa aceasta a pelerinajului nos-

tru pământesc. 

 Întrucât exemplul meu rău ar provoca mai multe răni 

familiei mele decât pot face bine poruncile mele – copiii fiind 

înclinați să fie conduși mai mult de vedere decât de auz – îmi 

doresc să pot lua aminte și să veghez la calea mea, la toate cu-

vintele și faptele mele, nu doar pentru mine, ci și de dragul ace-

lora care sunt puși sub autoritatea mea… O, dacă aș putea să 

fiu statornic în toate căile mele și să fiu atât de serios în acțiu-

nile mele spirituale, atât de serios în faptele mele naturale, atât 

de neprihănit față de oameni, atât de devotat față de Dumne-

zeu, atât de credincios în orice relație, și atât de sfânt și ceresc 

în orice stare, încât să pot avea motive să le spun copiilor și 

slujitorilor mei așa cum Ghedeon le spune soldaților lui: „Să vă 

uitați la mine, și să faceți ca mine” (Judecători 7:17). 
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Mă rog ca familia mea nu doar să petreacă o parte din 

fiecare zi a săptămânii, ci și întreaga zi a Domnului în slujirea 

Dumnezeului meu. Acesta este un privilegiu special care îmi 

este dat de Domnul, în folosul familiei mele, de o utilitate spe-

cială pentru fericirea veșnică a mea și a casei mele. O, dacă 

cea mai mică parte a ei nu ar fi pierdută sau profanată de ni-

meni din casa mea, fie prin muncă lumească, prin distracții 

sau lenevie, ci dacă mă voi achita sârguincios de datoria mea, 

așa încât copiii mei… să știe că Dumnezeul meu interzice pe-

trecerea acelei zile sfinte în orice alte activități decât cele sa-

cre. În acest scop, doresc ca toți cei din casa mea, bărbați și 

femei, să vină înaintea Domnului, dacă pot, în adunarea pu-

blică din templul Lui, dându-I laude, și în viața privată, unde 

eu să pot pune Cuvântul înaintea lor, în mod repetat, potrivit 

poruncii (Deuteronom 6:6-7). Doamne, fie ca familia mea să 

fie în ziua Ta asemenea casei Tale, dedicată complet închinării 

Tale. Și fie ca prezența Ta plină de har să ne ajute în orice 

rânduială, astfel ca gloria Domnului să umple casa. 

Mă rog ca să pot să îmi manifest dragostea pentru su-

fletele celor din familia mea prin a-mi arăta ura împotriva 

păcatelor lor. Dumnezeul meu mi-a spus: „Să nu-l urăști pe 

fratele tău în inima ta; să-l mustri pe aproapele tău, dar să 

nu te încarci cu un păcat din pricina lui” (Levitic 19:17)… 

Dacă le-aș permite copiilor mei să trăiască în nelegiuire, este 

ca și cum i-aș duce în Iad. De cele mai multe ori, cele mai 

adânci și murdare păcate sunt acelea spălate în lâna tinereții. 
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O, de ce dureri triste au parte mulți dintre cei bătrâni ca ur-

mare a căderilor lor pe vremea când erau tineri! Nu-mi da 

voie, Doamne, să îmi cinstesc vreodată copii asemenea lui 

Eli… mai presus de Dumnezeul meu, pentru ca El să nu judece 

casa mea pe veci… întrucât copiii mei s-ar face singuri ticăloși 

și n-aș putea să îi opresc. Doamne, nu îmi da voie să fiu vreo-

dată atât de mândru și nebun încât să îl ucid pe vreunul din 

familia mea prin blândețea mea care i-ar condamna sufletul, 

ci fă ca familia mea să fie ca un chivot al Tău, unde să nu existe 

decât vasul de aur cu mană, cu învățături potrivite și utile, ca 

și toiagul lui Aaron, pentru mustrarea și corecția potrivită. 

Mă rog să nu îmi expun vreodată familia față de aluzi-

ile Satanei prin a-i permite cuiva să stea leneș, ci eu însumi 

să fiu ocupat în lucrarea mea și să mă îngrijesc ca și ceilalți 

să fie sârguincioși în chemările lor specifice. Trântorul este 

prins rapid în stupul de albine și ucis, când albinele munci-

toare evită acea capcană și pericol. O, fie ca eu și cei ai mei 

să fie mereu sârguincioși în lucrarea Dumnezeului nostru, 

așa încât să nu avem timp să ascultăm la șoapta celui rău!... 

Doamne, întrucât Tu le-ai încredințat tuturor celor din casa 

mea cel puțin un talant pe care să îl pună în negoț, fă-ne ca-

pabili, pe mine și pe ai mei, să trudim și să lucrăm la aceasta 

și să așteptăm odihna noastră în lumea viitoare. 

Mă rog pentru creșterea în sfințenie și curăția vieții în 

casa mea, așa încât să fiu atent să o păzesc în pace. Trupurile 

noastre vor fi cuprinse de febră când sufletele noastre cresc 
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în flăcările certurilor. Prin grenadele certurilor, Satana va 

trage nădejdea să capete întâietate în timp. „Acolo unde este 

pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte 

rele” (Iacov 3:16). O, dacă dragostea (care este esența noii 

porunci, a vechii porunci și, în adevăr, a tuturor poruncilor) 

ar fi uniformă în toți membrii familiei mele… Deoarece căs-

nicia este o relație de părtășie a celei mai apropiate uniri și 

a celei mai dragi comuniuni din lume, și pentru că roadele 

religiei se înmulțesc mult mai bine dacă ne-am bucura de 

aerul suav și de priveliștea caldă a dragostei în această rela-

ție, Doamne, fă ca soția mea să îmi fie ca o căprioară iubită 

și plăcută. Fă-mă să fiu copleșit întotdeauna de iubirea ei 

(Proverbe 5:19). Nu lăsa să existe vreo stârnire la altceva de-

cât la dragoste și la fapte bune. Fă ca singura noastră com-

petiție să fie despre cine să fie mai activ în slujirea măreției 

Tale în creșterea fericirii veșnice reciproce. Fă-ne capabili să 

ne purtăm poverile unul altuia, și astfel să împlinim Legea 

lui Hristos (Galateni 6:2), și să locuim ca împreună moșteni-

tori ai harului vieții, pentru ca rugăciunile noastre să nu fie 

împiedicate. 

Pe scurt, mă rog ca, asemenea lui Corneliu, să mă pot 

teme de Tine, Doamne, alături de toți cei din casa mea (Fap-

tele Apostolilor 10:1-2) și să o conduc astfel potrivit Legii lui 

Dumnezeu pentru ca noi toți să ne aflăm sub influența dra-

gostei Tale și moștenitori ai vieții veșnice. Doamne, găsește 

plăcere să mă ajuți să înaintez în gestiunea bună a acestei 
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încrederi mărețe și importante pe care mi-ai dat-o, pentru 

ca familia mea să fie casa Ta… copiii mei să fie copiii Tăi, și 

nevasta mea să aparțină miresei Fiului Tău drag, așa încât, 

când moartea ne va despărți și va frânge familia noastră, să 

schimbăm locul unde ne aflăm, dar nu și pe cei cu care ne 

însoțim. Fie ca noi toți să fim ridicați de la casa rugăciunii de 

aici, de jos, la casa de sus a laudelor Tale, unde nu mai există 

căsătorie, ci unde toți vom fi ca îngerii (Matei 22:30), fiind 

mereu plăcuți Ție, închinându-ne și bucurându-ne înaintea 

Ta, „din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe 

pământ” (Efeseni 3:15), Căruia să Îi fie atribuită gloria și as-

cultarea universală, din toată inima, pe veci de veci. Amin. 

*  *  * 
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