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CREȘTEREA COPIILOR                         
SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU 

Edward Payson (1783-1827) 
 

„Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, și îți voi plăti” (Exod 2:9). 

 

Aceste cuvinte i-au fost adresate mamei lui Moise de către 
fiica lui Faraon. Nu este necesar să vă informez care au fost circum-
stanțele în care au fost spuse aceste cuvinte. Nu trebuie să vi se spună 
că, la scurt timp după nașterea acestui viitor lider al Israelului, pă-
rinții lui au fost constrânși de cruzimea împăratului egiptean să îl 
ascundă într-o arcă din papură pe malul Nilului. Astfel a fost el găsit 
de fiica lui Faraon. Plânsul acestui prunc a fost atât de puternic încât 
i-a stârnit compasiunea fiicei lui Faraon, astfel că ea a fost hotărâtă 
nu doar să îl salveze de la înec, ci și să îl înfieze și să îl educe ca și cum 
ar fi fost copilul ei. Maria, sora lui, care se uita de la distanță să vadă 
ce soartă avea să aibă pruncul, a venit înaintea fiicei lui Faraon ca și 
cum ar fi fost cu totul neștiutoare de circumstanțele în care pruncul 
se găsea și, auzind de hotărârea prințesei, s-a oferit să îi găsească o 
femeie dintre evreice, care să aibă grijă de prunc până la vârsta la care 
el putea să se înfățișeze la curtea tatălui ei. Odată acceptată această 
ofertă, Maria s-a dus imediat și a chemat-o pe mama copilului, căreia 
prințesa i l-a încredințat prin cuvintele din textul nostru: „Ia copilul 
acesta, alăptează-mi-l, și îți voi plăti”. 

Dragi prieteni, Dumnezeu se adresează părinților într-un 
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limbaj asemănător. Prin glasul providenței Sale, în Cuvântul Lui, 
Dumnezeu îi spune oricăruia îi dă binecuvântarea de a avea copii: 
„Ia copilul acesta și crește-l pentru mine și îți voi plăti”. De aceea, 
având în vedere acest pasaj biblic, putem să folosim această ocazie ca 
să arătăm în ce constă creșterea copiilor pentru Dumnezeu. 

Primul lucru legat de creșterea copiilor pentru Dumnezeu1 
constă dintr-o convingere profundă, din inimă, că ei sunt ai 
lui Dumnezeu, sunt copiii Lui, înainte de a fi copiii noștri. 
El îi încredințează în grija noastră pentru o vreme, pentru scopul 
educării lor, la fel cum noi punem copiii în grija învățătorilor cu 
același scop. Oricât de grijulii am fi în educarea copiilor, nu putem 
spune că îi creștem pentru Dumnezeu dacă nu credem că ei sunt 
ai Lui; căci dacă ne închipuim că sunt doar ai noștri, îi vom crește 
pentru noi, nu pentru El. A ști că ei sunt ai Lui înseamnă să nutrim 
o convingere profundă și practică a faptului că El are dreptul su-
veran de a dispune de ei după cum consideră El de cuviință și să îi 
ia de la noi oricând El crede că este momentul potrivit. Adevărul 
că ei sunt ai Lui și că El are acest drept suveran reiese clar din ne-
numărate pasaje ale Cuvântului inspirat. Ni se spune în Scriptură că 
Dumnezeu este Cel care a creat trupurile noastre și că El este Tatăl 
sufletelor noastre, că noi toți suntem creația Lui și că, în consecință, 
nu suntem stăpâni peste propriile vieți, ci suntem ai Lui. De aseme-
nea, suntem asigurați că sufletele părinților și ale copiilor deopo-
trivă sunt ale Lui. Dumnezeu i-a mustrat în repetate rânduri și i-

 
1 creșterea copiilor pentru Dumnezeu – autorul se referă la creșterea copiilor în cunoaș-
terea lui Dumnezeu, în special prin practica închinării zilnice în familie. 
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a amenințat cu severitate pe evrei pentru că jertfeau copiii Lui 
înaintea lui Moloh, în foc (Ezec. 16:20-21). Chiar dacă aceste pa-
saje sunt clare și explicite, foarte puțini părinți par să simtă forța 
lor. Cât de puțini par să simtă și să acționeze ca și cum ar fi con-
știenți că ei și copiii lor sunt proprietatea absolută a lui Dumne-
zeu, că ei sunt doar ca niște părinți cărora li s-au dat copiii în pla-
sament, și că, în tot ceea ce fac pentru ei, părinții trebuie să acți-
oneze în Numele lui Dumnezeu. Dar este clar că ei trebuie să fie 
conștienți de acest adevăr înainte de a putea crește copiii pentru 
El, căci cum își pot crește copiii de a căror existență nu sunt con-
știenți, față de care nu recunosc că au vreo responsabilitate și al 
căror caracter nu îl iubesc? 

În strânsă legătură cu adevărul menționat este o dedicare 
solemnă, din inimă, a copiilor înaintea Lui, ca să fie ai Lui pe 
veci. Am arătat deja că ei sunt proprietatea Lui, nu a noastră. Prin 
a-i dedica pe copii lui Dumnezeu nu vreau să mă refer la mai mult 
decât o recunoaștere explicită a acestui adevăr sau o recunoaștere a 
faptului că îi considerăm în totalitate ai Lui, și că îi dedicăm Lui 
fără rezerve, acum și pentru vecie... Dacă refuzăm să îi dedicăm lui 
Dumnezeu, cum am putea spune că îi creștem pentru El? 

Dacă vrem să ne creștem copiii pentru Dumnezeu, tot ce fa-
cem pentru ei trebuie să fie bazat pe motivații corecte. Aproape 
că singura motivație pe care Scriptura o acceptă ca fiind corectă 
este prețuirea gloriei lui Dumnezeu și o dorință dezinteresată2 de a 

 
2 dezinteresat – fără a urmări foloase personale. 
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o promova. Scriptura consideră că nimic nu este făcut cu adevărat 
pentru Dumnezeu, dacă nu vine din această sursă. Fără această 
motivație, oricât de exemplari am fi, vom aduce roade doar pentru 
noi înșine, și nu suntem cu nimic mai buni decât niște tulpini 
sterpe. De aceea, trebuie să fim mânați de această motivație în creș-
terea copiilor noștri, dacă vrem să îi creștem pentru Dumnezeu, nu 
pentru noi înșine. În toată grija, truda și suferințele noastre pentru 
ei, prețuirea pentru gloria lui Dumnezeu trebuie să fie izvorul 
principal care ne motivează. Dacă acționăm doar din dragoste pă-
rintească, nu acționăm din niciun principiu mai înalt decât o fac 
animalele lipsite de rațiune din jurul nostru; multe dintre ele par 
să își iubească puii la fel de mult și să fie la fel de dispuse să înfrunte 
pericole, să trudească și să sufere spre binele puilor lor, pe cât sun-
tem noi dispuși să facem spre binele copiilor noștri. Dar dacă afec-
țiunea părintească poate fi sfințită prin harul lui Dumnezeu și res-
ponsabilitățile parentale pot fi sfințite printr-o dorință de a pro-
mova gloria Lui, ne ridicăm deasupra lumii celorlalte viețuitoare și 
ne ocupăm locul rânduit de Dumnezeu, doar atunci putându-se 
spune că ne creștem copiii pentru Dumnezeu. Aici, dragi prieteni, 
putem observa că, atunci când stăpânește în inimă, religia adevă-
rată sfințește totul. Ea face astfel încât chiar și cele mai obișnuite 
acțiuni din viață să fie acceptabile înaintea lui Dumnezeu și le con-
feră o demnitate și o importanță pe care, prin sine, nu le-ar merita 
nicidecum... Astfel, oricât ar putea să li se pară unora că este ceva 
banal, grija și creșterea copiilor trebuie însoțite de o prețuire pen-
tru gloria lui Dumnezeu. Când facem acest lucru, el devine o parte 
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importantă din religia autentică. 

În al patrulea rând, dacă ne creștem copiii pentru Dumne-
zeu, trebuie să îi creștem pentru a-L sluji. Cele trei aspecte par-
ticulare pe care le-am menționat mai devreme se referă în principal 
la noi, părinții, și la motivațiile noastre. Dar acest aspect are o legă-
tură mai directă cu copiii noștri... Dacă vreți să fiți în stare să vă 
creșteți și să vă pregătiți copiii pentru slujirea lui Dumnezeu, tre-
buie să studiați cu sârguință Cuvântul Lui pentru a descoperi ce 
anume cere El de la ei, și să vă rugați frecvent cerându-I ajutorul 
Duhului Său, atât pentru ei, cât și pentru voi... Trebuie să vă păziți 
cu atenție ca nu cumva să spuneți sau să faceți vreun lucru care, fie 
direct, fie indirect, să îi facă pe copii să privească religia ca pe un 
lucru de o importanță secundară. Dimpotrivă, va trebui să vă stră-
duiți constant să imprimați în mințile lor convingerea că voi con-
siderați religia ca fiind cel mai important lucru din viață, că favoa-
rea lui Dumnezeu este singurul obiect adecvat ce merită căutat în 
viață, și că bucuria veșnică în Dumnezeu este singura fericire ade-
vărată, în timp ce orice altceva este lipsit de valoare, comparativ 
vorbind, oricât de important poate fi din alte puncte de vedere. 

*  *  * 
Fragment din „Children to Be Educated for God”, din The Complete Works of 

Edward Payson, Vol. III, rep. de Sprinkle Publications. 

*  *  * 

Edward Payson (1783-1827): predicator congregaționalist american; 
păstorul Congregational Church of Portland, ME; s-a născut la Rindge, 
New Hampshire, SUA. 
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MUSTRAREA ȘI ÎNVĂȚĂTURA 
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 
„Și voi, părinților, nu îi întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creș-
teți-i în mustrarea și învățătura Domnului” (Efes. 6:4). 

 

Dacă vrem să înțelegem îndemnul apostolului... trebuie să 
ne oprim pentru o clipă și să luăm aminte la ce anume avem de 
făcut. Când copilul vine în viețile noastre, trebuie să ne spunem 
aceasta: „Noi suntem gardienii și custozii acestui suflet”. Ce respon-
sabilitate uriașă! În afaceri și în meserii, oamenii sunt foarte conști-
enți de responsabilitatea imensă care stă pe umerii lor în deciziile pe 
care le au de luat. Dar oare ei sunt conștienți de responsabilitatea 
infinit mai mare pe care o au față de copiii lor? Îi alocă ei oare la fel 
de multe gânduri, atenție și timp, ca să nu spun mai mult? Cântă-
rește ea oare la fel de mult cât cântăresc responsabilitățile pe care 
simt că le au în alte domenii? Apostolul ne îndeamnă să privim acest 
lucru ca pe cea mai importantă lucrare din viață, cea mai mare lu-
crare pe care trebuie să o gestionăm și să o împlinim. 

Dar apostolul nu se oprește aici: „Creșteți-i”, spune el, „în 
mustrarea și învățătura Domnului”. Cele două cuvinte pe care el le 
folosește sunt pline de lucruri interesante. Diferența dintre ele este 
că primul, mustrarea [hrana, lit. KJV], este mai general decât al do-
ilea. El cuprinde totalitatea hrănirii, creșterii și educării copilului. 
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De aceea, el include disciplina generală. Și, așa cum susțin toți co-
mentatorii, accentul este pus aici pe acțiuni. Al doilea termen, în-
vățătura, face referire mai degrabă la cuvintele rostite. Hrana este 
termenul mai general, și include tot ceea ce facem pentru copii. El 
include întreg procesul general de cultivare a minții și a sufletului, 
aspectele morale și purtarea morală, întreaga personalitate a copi-
lului. Aceasta este responsabilitatea noastră. Să îngrijim de copil, 
să îl păzim și să îl creștem... 

Cuvântul învățătura are aproape același sens, cu excepția 
faptului că pune un accent mai mare pe vorbire. Astfel, există două 
aspecte ale acestei responsabilități. În primul rând, trebuie să ne 
ocupăm de purtarea generală, de lucrurile pe care trebuie să le fa-
cem prin acțiuni. Apoi, în plus, există anumite îndemnuri care tre-
buie să îi fie transmise copilului: cuvinte de îndemn, cuvinte de 
încurajare, cuvinte de mustrare, cuvinte de învinovățire. Terme-
nul folosit de Pavel include în el toate aceste lucruri, tot ceea ce noi 
le spunem copiilor prin cuvinte, atunci când definim atitudini și 
când indicăm ce este bun și ce este rău, când încurajăm, îndemnăm 
și așa mai departe. Acesta este sensul termenului învățătura. 

Copiii trebuie crescuți în „mustrarea și învățătura” – și este 
cel mai important lucru adăugat aici – „Domnului”. Acesta este 
aspectul în care părinții creștini implicați în împlinirea responsa-
bilității față de copiii lor, sunt cu totul diferiți de toți ceilalți pă-
rinți. Cu alte cuvinte, acest apel adresat părinților creștini nu con-
stă pur și simplu din a-i îndemna să își crească copiii în termenii 
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moralității generale, ai bunelor maniere sau a comportamentului 
general lăudabil. Este evident că aceste lucruri sunt incluse. Toți ar 
trebui să facă asta; părinții necreștini ar trebui să facă acest lucru. 
Ei ar trebui să fie preocupați de bunele maniere, de comportamen-
tul general bun, de evitarea răului. Ei ar trebui să își învețe copiii să 
fie cinstiți, sârguincioși, respectuoși, și așa mai departe. Dar aceasta 
nu este decât moralitatea comună, iar creștinismul nu începe din 
acel punct. Până și autorii păgâni interesați de bunul mers al soci-
etății și-au îndemnat întotdeauna semenii să își crească copiii în as-
tfel de principii. Societatea nu poate continua să existe fără disci-
plină, lege și ordine la orice nivel și printre oamenii de orice vârstă. 
Dar apostolul nu se referă doar la aceste lucruri. El spune că părin-
ții creștini sunt chemați să își crească copiii „în mustrarea și învăță-
tura Domnului”. 

Aici intervine gândirea și învățătura creștină. În prima linie 
a gândirii părinților creștini trebuie să fie întotdeauna gândul că ei 
au copii ce trebuie crescuți în cunoașterea Domnului Isus Hristos 
ca Mântuitor și ca Domn. Aceasta este sarcina specifică la care sunt 
chemați doar părinții creștini. Aceasta este nu doar sarcina lor su-
premă, ci dorința și ambiția lor cea mai mare pentru copiii lor ar 
trebui să fie ca aceștia să ajungă să Îl cunoască pe Domnul Isus 
Hristos ca Mântuitorul și Domnul lor. Oare aceasta este principala 
noastră ambiție pentru copiii noștri? Ocupă ea primul loc, anume 
ca ei să ajungă să „Îl cunoască pe Acela a cărui cunoaștere este viața 
veșnică”, să Îl cunoască drept Mântuitorul lor și să Îl urmeze ca 
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Domnul lor? „În mustrarea și învățătura Domnului!” Iată, așadar, 
aceștia sunt termenii folosiți de apostol... 

În Biblie vedem un accent important pus pe educarea copi-
ilor. Să ne gândim, de exemplu, la cuvintele din Deuteronom 6. 
Moise se apropia de sfârșitul vieții, iar copiii lui Israel aveau să intre 
în curând în țara făgăduită. El le aduce aminte de Legea lui Dum-
nezeu și le spune cum trebuie să trăiască atunci când vor intra în 
țara moștenirii lor. Printre alte lucruri, el este foarte atent să le 
spună că vor trebui să își învețe copiii în poruncile Legii. Nu este 
suficient ca părinții să știe Legea și să o păzească; ei trebuie să tran-
smită mai departe cunoașterea ei. Copiii trebuie să fie învățați în 
Lege și nu trebuie să uite niciodată de ea... 

Este foarte interesant de observat în istoria îndelungă a Bise-
ricii creștine felul în care acest aspect particular reapare și capătă o 
importanță deosebită în fiecare perioadă de trezire. Reformatorii 
protestanți1 erau preocupați de acest lucru, iar învățarea copiilor 
în chestiunile morale și spirituale a căpătat o importanță deosebit 
de mare. Puritanii2 i-au dat o însemnătate și mai mare, iar liderii 

 
1 reformatori protestanți – creștini din secolul al XVI-lea care au căutat să reformeze 
Biserica în fața abuzurilor romano-catolicilor. Printre reformatorii de seamă au fost 
Martin Luther (1483-1546), Jean Calvin (1509-1564) și Ulrich Zwingli (1484-1531). 
2 puritani – nume dat protestanților englezi din secolul al XVI-lea care au căutat să 
„purifice”, adică să reformeze mai mult Biserica Anglicană în timpul reginei Elisabeta I. 
Printre puritani s-au numărat credincioși prezbiterieni, congregaționaliști, baptiști și de 
alte denominații, care au susținut teologia reformată și au avut un impact teologic și 
practic deosebit asupra Angliei și Americii în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. 
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Trezirii Evanghelice3 din urmă cu două sute de ani au făcut același 
lucru. Pe această temă au fost scrise multe cărți și au fost ținute 
multe predici. 

Desigur, acest lucru are loc pentru că, atunci când oamenii 
devin creștini, credința lor afectează totalitatea vieților lor. Nu este 
ceva individual și personal, ci afectează relația de căsnicie, astfel că 
sunt mult mai puține divorțuri printre creștini decât printre ne-
creștini. Credința lor afectează și viața lor de familie, pe copii, că-
minul lor; ea afectează fiecare parte a vieții omului. Cele mai deo-
sebite perioade din istoria acestei țări și a altor țări au fost întot-
deauna cele survenite după o trezire religioasă, o trezire a religiei 
adevărate. Tonul moral al întregii societăți a fost ridicat; chiar și 
cei care n-au devenit creștini au fost influențați și afectați de acesta. 

Cu alte cuvinte, nu există nicio speranță de a rezolva proble-
mele morale ale societății în afara termenilor Evangheliei lui Hristos. 
Binele nu va fi niciodată încurajat separat de evlavie; dar când oame-
nii devin evlavioși, ei caută să aplice principiile credinței lor în toate 
aspectele vieții, iar dreptatea se vede la nivel național. Totuși, din ne-
fericire, trebuie să ne confruntăm cu adevărul că, din anumite mo-
tive, acest aspect din discuția noastră a fost foarte neglijat în secolul 
nostru... Dintr-un motiv sau altul, familia nu mai contează atât de 
mult pe cât conta cândva. Ea nu mai este centrul și fundamentul 

 
3 Trezirea evanghelică – o serie de treziri care au afectat coloniile americane, precum 
Marea Trezire (cca. 1739-1743), în cadrul căreia cei mai influenți lideri au fost George 
Whitefield (1714-1770), Jonathan Edwards (1703-1758) și alții. 
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societății. Întreaga idee de viață de familie a intrat într-un anume 
declin și, din păcate, acest lucru este valabil în parte și în cercurile 
creștine. Importanța centrală a familiei pe care o vedem în Biblie și 
în toate marile perioade din istorie, la care m-am referit, pare să fi 
dispărut. Nu i se mai acordă atenția și importanța pe care le primea 
cândva. Acest lucru face cu atât mai important ca noi să descope-
rim principiile care ar trebui să ne guverneze în acest aspect. 

Mai înainte de toate, creșterea copiilor „în mustrarea 
și învățătura Domnului” trebuie făcută în familie și de către 
părinți. Acest lucru este subliniat peste tot în Biblie. Această în-
datorire nu trebuie transferată școlii, oricât de bună ar fi ea. Este 
datoria părinților – prima și cea mai importantă îndatorire a lor. 
Aceasta este responsabilitatea lor, iar ei nu trebuie să o transfere 
nimănui. Subliniez acest lucru pentru că noi toți știm bine ce s-a 
petrecut tot mai mult în acest secol. Părinții au transferat tot mai 
mult din responsabilitățile lor către școală. 

Eu cred că acest lucru este foarte serios. Nu există o influ-
ență mai importantă în viața unui copil cum este influența fami-
liei. Căminul este unitatea fundamentală a societății, iar copiii se 
nasc într-un cămin, într-o familie. Acesta este mediul care este lăsat 
să aibă cea mai mare influență în viețile lor. Nu există nicio îndo-
ială în această privință. Aceasta este învățătura biblică, și în orice 
situație în care ideile legate de familia au început să se deterioreze, 
așa-zisele civilizații s-au dezintegrat în final... 
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În Vechiul Testament era ceva destul de clar că tatăl era un 
fel de preot în casa și familia lui; el Îl reprezenta pe Dumnezeu. El 
nu era responsabil doar pentru morala și purtarea celor din familie, 
ci și pentru învățătura dată copiilor lui. Accentul unitar al Bibliei 
este pus pe faptul că aceasta este responsabilitatea și datoria pri-
mară a părinților. Și așa a rămas până în zilele noastre. Dacă suntem 
creștini, trebuie să conștientizăm că acest accent deosebit este ba-
zat pe acele unități fundamentale rânduite de Dumnezeu în socie-
tate – căsnicia, familia și căminul. Nu poți să te joci cu aceste lu-
cruri... 

Ce trebuie să facă părinții? Ei trebuie să suplimenteze învă-
țătura dată de biserică, și să aplice învățătura bisericii. Într-o pre-
dică nu poți trata decât foarte puține lucruri. Ea trebuie aplicată, 
explicată, discutată și completată. Aici intervine rolul părinților. 
Iar dacă acest lucru a fost întotdeauna unul bun și important, cu 
cât mai mult este nevoie să îl facem în zilele noastre! Îi întreb acum 
pe părinții creștini: V-ați gândit vreodată cu seriozitate la această 
chestiune? Voi aveți de-a face cu o responsabilitate probabil mai 
mare decât a părinților voștri, și asta din următorul motiv: gândiți-
vă la ce anume li se predă copiilor în școli. Teoria și ipoteza evolu-
ției le este predată ca și cum ar fi reală. Ea nu le este prezentată ca o 
teorie care n-a fost dovedită, ci li se dă impresia că este un adevăr 
absolut, și că toți oamenii care au cunoaștere științifică și educație 
îl cred. Dacă nu o acceptă, sunt priviți ca fiind niște copii ciudați. 
Trebuie să ne confruntăm cu această situație... Copiii sunt învățați 
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lucruri pervertite în școli. Ei aud aceste lucruri la posturile de radio 
și le văd la televizor. Accentul evident este împotriva lui Dumne-
zeu, a Bibliei, a creștinismului adevărat, a minunilor și a suprana-
turalului. Cine va contracara aceste tendințe? Tocmai aceasta este 
datoria părinților: „Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnu-
lui”. Ea le cere părinților să facă un efort deosebit în vremurile 
noastre, pentru că forțele care se ridică împotriva noastră sunt atât 
de mari. Părinții creștini de azi au această sarcină deosebit de difi-
cilă de a-și proteja copiii de aceste forțe adverse puternice, care în-
cearcă să îi îndoctrineze. Acesta este, așadar, mediul în care exis-
tăm! 

Ca să fiu practic, îmi doresc, în al doilea rând, să arăt 
cum nu trebuie făcut acest lucru. Există întotdeauna un fel de 
a încerca să tratăm această situație care este destul de dezastruos și 
face mai mult rău decât bine. Cum să nu facem acest lucru? 

El nu trebuie făcut niciodată într-o manieră abstractă, 
mecanică, aproape „după cifre”, ca și cum ar fi un soi de exer-
cițiu. Îmi aduc aminte de o situație din propria viață, de acum 
aproape zece ani. M-am dus să mă întâlnesc cu niște prieteni, într-
un loc unde predicasem, și am găsit-o acolo pe soția și mama din 
acea familie, într-o situație de stres acut. În timpul discuției, am 
descoperit și care era cauza. O anumită femeie predase niște lecții 
în acel loc chiar în săptămâna respectivă, tema lecțiilor ei fiind 
„cum să îți crești toți copiii din familia ta ca niște buni creștini”. 
Totul părea minunat! Acea femeie avea cinci sau șase copii, și avea 
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o casă și o viață atât de bine organizate, încât își încheia tot ce avea 
de făcut prin casă până la ora 9 dimineața, apoi se dedica diferitelor 
activități creștine. Toți copiii ei erau niște creștini deosebiți, și to-
tul părea atât de ușor și atât de minunat. Mama din familia unde 
eu am mers atunci mi-a vorbit, spunea că ea avea doi copii, și era 
într-o stare de mare tulburare, pentru că ea credea că este o ratată. 
Ce să îi spun acelei femei? Iată ce i-am spus: „Stai un pic; ce vârstă 
au copiii acelei femei?” S-a întâmplat că știam răspunsul, și îl știa și 
acea familie. Niciunul dintre ei nu avea, pe atunci, mai mult de 16 
ani. Așa că am spus: „Stai să vezi. Această femeie îți spune că ei sunt 
toți creștini, și că tot ce ai de făcut este să aplici această schemă, și 
să o aplici cu regularitate. Așteaptă un pic; povestea poate arăta di-
ferit în câțiva ani”. Din nefericire, chiar a arătat foarte diferit. S-a 
ajuns în situația în care nu cred că vreunul dintre acei copii este 
creștin, poate doar unul dintre ei. Cei mai mulți se exprimă deschis 
împotriva creștinismului și i-au întors spatele cu totul. Nu poți 
crește copiii să fie creștini în felul acela. Nu este un proces mecanic 
și, în niciun caz, nu poți face asta atât de rece și de parcă ai avea de-
a face cu niște proceduri la un spital... Un copil nu este o mașină, 
astfel că nu poți face această lucrare într-un fel mecanic. 

Această lucrare nu trebuie făcută niciodată într-o manieră 
cu totul negativistă și represivă. Dacă le dai copiilor impresia că a 
fi religios înseamnă să ai o viață groaznică și că totul ține de inter-
dicții și reprimare constantă, ai putea ajunge să îi împingi în bra-
țele diavolului și în lume. Nu fiți niciodată cu totul negativiști și 
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represivi... 

Ultimul aspect negativ legat de această chestiune este 
că nu trebuie niciodată să forțăm un copil să ia o decizie de 
a-L urma pe Hristos. Ce necazuri și ce dezastru au fost produse 
prin această abordare! „Nu este minunat”, spun părinții, „că mi-
cuțul meu, un biet adolescent, a luat hotărârea să Îl urmeze pe 
Hristos?”, deși acolo totul s-a petrecut ca urmare a presiunii. Dar 
acest lucru n-ar trebui făcut niciodată așa. Calci în picioare perso-
nalitatea copilului. Desigur, dincolo de asta, arăți o profundă ne-
cunoaștere a căii mântuirii. Poți face un copilaș să ia orice fel de 
decizie. Știi că ai puterea și abilitatea de a-l determina să facă ce vrei 
tu, numai că acest lucru este greșit, necreștin și nespiritual... Nu îi 
forțați pe copiii voștri să se decidă să Îl urmeze pe Hristos... 

Dar care este calea adevărată pe care să o urmăm?... Aspectul 
important este că trebuie să le dăm mereu impresia copiilor că 
Hristos este Capul casei sau al familiei. Cum este dată această im-
presie? În primul rând prin purtarea și exemplul nostru general! 
Părinții ar trebui să trăiască așa încât copiii să aibă întotdeauna un 
sentiment că ei înșiși sunt sub cârmuirea lui Hristos, că Hristos 
este Capul lor. Acest lucru ar trebui să fie evident în purtarea lor. 
Mai presus de orice, trebuie să existe o atmosferă a dragostei... 
Roada Duhului este dragostea, iar dacă familia este plină de o at-
mosferă a dragostei produsă de Duhul, majoritatea problemelor ei 
sunt rezolvate. Asta este ceea ce face lucrarea părinților, nu presiu-
nile și apelurile directe, ci o atmosferă a dragostei.  
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*  *  * 
Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home & Work: An Exposition of 

Ephesians 5:18 to 6:9, publicat de The Banner of Truth Trust, 
www.banneroftruth.org. 

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): cunoscut predicator expozi-
tiv și slujitor la Westminster Chapel, Londra, Anglia, 1938-68; s-a născut 
în Țara Galilor, Marea Britanie. 
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PRINCIPALELE ÎNDATORIRI                       
ALE PĂRINȚILOR 

J. C. Ryle (1816-1900) 
 

„Învață-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îm-
bătrâni, nu se va abate de la ea” (Prov. 22:6). 

 

Cred că majoritatea celor ce se consideră creștini sunt obiș-
nuiți cu textul biblic de mai sus. Sunetul lui vă este probabil fami-
liar, ca o melodie veche. Este posibil să îl fi auzit, să îl fi citit, să fi 
vorbit despre el sau să îl vedeți citat de multe ori. Nu așa este? Dar, 
la urma urmei, cât de mulți au o prețuire mică pentru esența aces-
tui text! Învățătura lui nu prea pare cunoscută, iar îndatorirea pe 
care ne-o prezintă mă tem că este rareori îndeplinită. Dragă cititor, 
oare nu spun adevărul aici? 

Nu se poate spune că acest subiect este unul nou. Lumea 
este veche, iar noi avem de partea noastră o experiență de aproape 
șase mii de ani, care să ne ajute. Noi trăim în zilele când există un 
zel deosebit pentru educație, lucru pe care îl vedem în orice loc. 
Auzim din toate părțile de noi școli care se deschid. Ni se spune 
despre sisteme noi și cărți noi pentru tinerii de orice categorie. Cu 
toate acestea, este clar ca lumina zilei că majoritatea covârșitoare a 
copiilor nu sunt învățați despre calea pe care trebuie s-o urmeze, 
căci, când cresc și ajung adulți, ei nu umblă cu Dumnezeu. 
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Cum să ne explicăm această situație? Adevărul clar este că 
porunca Domnului din acest pasaj nu este luată în seamă. De 
aceea, făgăduința Domnului1 din textul nostru nu se împlinește. 

Dragă cititor, se prea poate ca aceste lucruri să stârnească în 
tine o cercetare profundă a inimii. De aceea, te rog să suporți un 
cuvânt de îndemn din partea unui predicator despre creșterea co-
rectă a copiilor. Crede-mă, tema este una care ar trebui să fie per-
cepută ca una cunoscută în orice conștiință, și să îl facă pe om să 
își pună această întrebare: „Oare fac în această chestiune tot ce îmi 
stă în putință?” 

Acesta este un subiect care îi privește pe aproape toți oamenii. 
Cu greu se poate găsi un cămin care să nu fie afectat de el. Părinții, 
doicile, învățătorii, nașii, unchii, mătușile, frații, surorile – toți au 
un rol de jucat. Eu cred că sunt puțini aceia care n-ar putea influența 
un părinte în gestionarea familiei sale sau care n-ar putea afecta creș-
terea unui copil printr-o sugestie sau printr-un sfat. Eu cred că noi 
toți putem face ceva în această privință, fie direct, fie indirect, iar eu 
doresc să îi stârnesc pe toți să își aducă aminte de acest lucru... 

De aceea, dacă vreți să vă creșteți copiii corect, mai în-
tâi trebuie să îi învățați care este calea pe care ei trebuie să 
meargă, nu calea pe care ei și-ar dori să meargă. Țineți minte 
adevărul că orice copil se naște cu o înclinație hotărâtă către rău. 

 
1 Nu toți comentatorii, păstorii și teologii creștini înțeleg acest verset ca o făgăduință că 
toți copiii tuturor creștinilor vor fi mântuiți negreșit. 



PRINCIPALELE ÎNDATORIRI ALE PĂRINȚILOR  |  RYLE  23 

De aceea, dacă îi veți lăsa să aleagă singuri, în mod cert vor alege 
calea greșită. 

Mama nu poate spune ce se va face cu blândul ei prunc 
atunci când va fi mare – dacă va fi înalt sau scund, firav sau puter-
nic, înțelept sau nebun. El poate fi oricare din aceste lucruri, căci 
în această privință, totul este incert. Dar mama poate spune un lu-
cru cu certitudine: copilul ei are și va avea o inimă coruptă și păcă-
toasă. Este natural pentru noi să facem răul. „Nebunia”, spune So-
lomon, „este lipită de inima copilului” (Prov. 22:15). „Copilul lă-
sat de capul lui îi face rușine mamei sale” (Prov. 29:15). Inimile 
noastre sunt ca pământul pe care călcăm: lăsate să își urmeze cursul 
natural, putem fi siguri că se vor umple de buruieni. 

Așadar, dacă vreți să vă creșteți copilul cu înțelepciune, nu 
trebuie să îl lăsați să se călăuzească după voința lui. Gândiți pentru 
el, judecați pentru el, acționați pentru el la fel cum ați face pentru 
un copil slab și orb. Dar, dacă vă este milă de el, nu îl lăsați să o ia 
pe calea rătăcitoare a dorințelor și înclinațiilor lui. Plăcerile și do-
rințele lui nu trebuie luate în considerare. El încă nu știe ce este 
bine pentru mintea și sufletul lui, după cum nu știe ce este bine 
nici pentru trupul lui. Voi nu îl lăsați să decidă ce va mânca, ce va 
bea și cu ce se va îmbrăca. Fiți consecvenți și ocupați-vă astfel de 
gândirea lui. Învățați-l care este calea scripturală și dreaptă, nu ca-
lea pe care și-o închipuie el. 

Dacă nu sunteți hotărâți să urmați acest principiu de căpătâi 
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în educația creștină, vă va fi util să citiți vreun lucru din ceea ce mai 
am de spus. Încăpățânarea este aproape primul lucru care apare în 
mintea copilului, motiv pentru care primul vostru pas este să vă 
împotriviți ei. 

Învățați-vă copilul cu toată blândețea, dragostea și răb-
darea. Nu vreau să spun să îl cocoloșiți, ci să îl faceți să vadă că îl 
iubiți. Dragostea ar trebui să fie firul roșu care să se regăsească în 
toată purtarea voastră față de el. Blândețea, bunătatea, îndelunga 
răbdare, iertarea, răbdarea, simpatia, o disponibilitate de a pă-
trunde în necazurile copilăriei, de a lua parte la bucuriile copilă-
rești – acestea sunt lucrurile prin care copilul poate fi cârmuit cel 
mai ușor, și sunt cheile pe care să le folosiți dacă vreți să găsiți calea 
către inima lui... 

Mințile copiilor sunt modelate după aceeași matriță ca și 
mințile noastre. Duritatea și asprimea îi fac să fie reci și să ne în-
toarcă spatele. Ele le încuie inimile, astfel că vă veți chinui să găsiți 
portița către ele. Dar dacă îi faceți să vadă că aveți o dragoste fier-
binte pentru ei, că doriți cu adevărat ca ei să fie fericiți și să le faceți 
bine, că, dacă îi pedepsiți, este spre folosul lor, și că, asemenea pe-
licanului, sunteți gata să vă vărsați sângele pentru hrana sufletelor 
lor. Dacă ei văd aceste lucruri, eu cred că îi veți câștiga foarte cu-
rând. Dar ei trebuie să fie tratați cu blândețe, dacă vreți să le câști-
gați vreodată atenția... Dragostea este marele secret al educației de 
succes. Mânia și asprimea pot înfricoșa, dar ele nu îl vor convinge 
pe copil că aveți dreptate. Dacă el vă vede că vă ieșiți des din fire, 
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în curând veți înceta să mai aveți parte de respectul lui. Un tată 
care vorbește cu fiul său la fel cum Saul a vorbit cu Ionatan (1 Sam. 
20:30) nu trebuie să se aștepte să aibă vreo influență asupra felului 
de a gândi al fiului lui. 

Străduiți-vă să aveți o imagine clară a dorințelor copilului 
vostru. Este un lucru periculos să îi faceți pe copiii voștri să le fie 
frică de voi. Aproape orice lucru este mai bun decât rezervele și 
constrângerea în relația dintre voi și copilul vostru; iar acestea vin 
împreună cu frica. Frica pune capăt transparenței. Frica duce la as-
cundere, căci ea seamănă semințele multei ipocrizii și îi îndeamnă 
pe mulți să mintă. Există un tezaur de adevăr în cuvintele aposto-
lului către coloseni: „Părinților, nu îi întărâtați pe copiii voștri [la 
mânie], ca să nu-și piardă nădejdea” (Col. 3:21). Nu treceți cu ve-
derea sfatul din acest verset. 

Creșteți-vă copilul mereu având înaintea ochilor voștri 
gândul că sufletul lui este primul lucru ce trebuie luat în 
considerare. Nu încape îndoială că acești micuți sunt prețioși în 
ochii voștri, dar dacă îi iubiți, gândiți-vă deseori la sufletele lor. Ni-
ciun lucru nu ar trebui să conteze mai mult pentru voi cum este bi-
nele lor veșnic. Nicio parte a ființei lor nu ar trebui să vă fie la fel de 
dragă pe cât aceea care nu va muri niciodată. Lumea, cu toată stră-
lucirea ei, va trece; dealurile se vor topi; cerurile se vor strânge ca un 
sul; soarele va înceta să mai strălucească. Dar sufletul care locuiește 
în acele mici ființe, pe care voi le iubiți atât de mult, va continua să 
trăiască după ce toate lucrurile vor pieri, și va depinde de voi dacă 
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el va trăi în fericire sau în pierzare (vorbesc în termeni omenești).2  

Acesta este gândul care ar trebui să ocupe locul dintâi în 
mintea voatră, în tot ceea ce faceți pentru copiii voștri. În fiecare 
pas pe care îl faceți pentru ei, în fiecare plan sau aranjament care îi 
privește, nu lăsați pe dinafară această întrebare cu greutate: „Cum 
le va afecta acest lucru sufletele copiilor?” 

Iubirea de suflete este sufletul oricărei iubiri. Dacă vă răsfă-
țați și vă cocoloșiți copilul, ca și cum această lume ar fi tot ceea ce 
el ar avea de căutat și această viață ar fi singura perioadă în care se 
poate găsi fericirea, dacă faceți acest lucru, nu dovediți dragoste 
adevărată, ci cruzime. Este ca și cum l-ați trata ca pe o brută a pă-
mântului, pentru care nu există decât o lume în care să trăiască și 
nimic după moarte. Este ca și cum ați ascunde de el acel adevăr 
grandios pe care ar trebui să îl învețe încă din pruncie – că marele 
scop al vieții lui este mântuirea sufletului. 

Un creștin adevărat nu trebuie să fie robul ifoselor sociale, 
dacă vrea să își crească copilul pentru Cer. El nu trebuie să se mul-
țumească să facă lucruri doar pentru că așa este moda lumii; să îi în-
vețe anumite căi doar pentru că așa se obișnuiește de către majorita-
tea oamenilor; să le permită copiilor să citească tot soiul de cărți în-
doielnice, doar pentru că toți ceilalți le citesc; să îi lase să își formeze 

 
2 Scriptura ne arată deopotrivă suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire și responsabili-
tatea omului. Autorul nu respinge aici rolul lui Dumnezeu în mântuire. El vorbește în 
termenii responsabilității parentale, de unde și mențiunea făcută că „vorbesc în termeni 
omenești”. 
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obiceiuri care au tendințe îndoielnice, doar pentru că sunt obice-
iurile la modă. El trebuie să își crească copilul cu privirea ațintită 
către sufletul lui. El nu trebuie să se rușineze când i se spune că 
acest fel de a-și crește copilul este neobișnuit și ciudat. Și ce dacă 
este așa? Timpul este scurt, iar moda acestei lumi trece. Cel care și-
a crescut copiii pentru Cer, nu pentru pământ, pentru Dumne-
zeu, nu pentru om, este părintele care va fi socotit înțelept în final. 

Creșteți-vă copilul în cunoașterea Bibliei. Sigur, nu îi pu-
teți forța pe copiii voștri să iubească Biblia. Doar Duhul Sfânt le 
poate da o inimă care să găsească desfătare în Cuvânt. Dar puteți să 
îi faceți pe copii să fie cunoscători ai Bibliei. Fiți siguri că niciodată 
nu este prea curând ca ei să fie familiarizați cu acea carte binecuvân-
tată, și că niciodată nu o cunosc suficient de bine. 

O cunoaștere profundă a Bibliei este temelia întregii gândiri 
clare asupra religiei. Cel ce este bine întemeiat în Scriptură, în ge-
neral nu va fi un șovăielnic, nici dus încoace și încolo de orice vânt 
nou de învățătură. Orice manieră de educație care nu face o prio-
ritate din cunoașterea Scripturii este nesigură și nesănătoasă. 

Trebuie să fiți atenți la acest aspect chiar de acum, căci dia-
volul este la lucru și ereziile abundă. Unele dintre ereziile răspân-
dite printre noi îi dau Bisericii cinstea care Îi aparține doar lui Isus 
Hristos. Altele fac din sacramente3 mântuitori și pașapoarte către 

 
3 sacramente – autorul se referă în principal la rânduielile lăsate de Domnul Isus Hristos 
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viața veșnică. Iar altele cinstesc un catehism mai mult decât Biblia 
sau le umplu mințile copiilor cu povestioare ticăloase, în loc să le 
umple cu adevărul Scripturii. Dar dacă vă iubiți copiii, faceți așa 
încât Biblia, în simplitatea ei, să fie totul în educarea sufletelor lor; 
lăsați ca toate celelalte cărți să ocupe un loc inferior. 

Nu vă preocupați atât de mult ca ei să fie abili cunoscători 
ai catehismelor, pe cât să fie puternici în Scripturi. Credeți-mă, 
aceasta este educația pe care Dumnezeu o va onora. Psalmistul 
spune despre El: „Ți-ai înălțat Numele și cuvintele mai presus de 
orice” (Ps. 138:2). Eu cred că El le dă o binecuvântare specială tu-
turor celor ce încearcă să preamărească astfel Cuvântul Lui printre 
oameni. 

Preocupați-vă așa încât copiii voștri să citească Biblia cu re-
verență. Învățați-i să nu o privească asemenea cuvintelor oameni-
lor, ci așa cum este în adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, scrisă de 
însuși Duhul Sfânt – toată fiind adevărată, de folos și în stare să ne 
facă înțelepți spre mântuirea prin credința în Hristos Isus. 

Aveți grijă ca ei să o citească regulat. Învățați-i să o trateze ca 
pe hrana zilnică a sufletelor lor, un lucru esențial pentru sănătatea 
sufletului. Știu bine că nu puteți face din acest lucru mai mult de-
cât un obicei, însă nimeni nu poate spune câte păcate pot să fie 
evitate indirect, printr-un simplu obicei. 

 
Bisericii, anume Botezul și Cina Domnului, dar se poate referi și la sistemul sacramente-
lor din învățătura romano-catolică și ortodoxă. – n.tr. 
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Aveți grijă ca ei să o citească pe toată. Nu trebuie să vă feriți 
să aduceți vreo doctrină înaintea lor. Nu trebuie să vă închipuiți că 
doctrinele esențiale ale creștinismului sunt lucruri pe care copiii 
nu le-ar putea înțelege. Copiii înțeleg mult mai mult din Biblie de-
cât suntem noi înclinați să credem. 

Vorbiți-le despre păcat, despre vinovăția lui, despre conse-
cințele, puterea și ticăloșia lui. Veți descoperi că ei pot înțelege în-
trucâtva aceste lucruri. 

Vorbiți-le despre Domnul Isus Hristos și despre lucrarea Lui 
spre mântuirea noastră, despre ispășire, cruce, sângele lui Hristos, 
jertfa Lui și mijlocirea Lui. Veți descoperi că aceste lucruri nu îi 
depășesc deloc. 

Vorbiți-le despre lucrarea Duhului Sfânt făcută în inima 
omului, despre felul în care El schimbă, înnoiește, sfințește și cu-
răță. În curând, veți descoperi că ei pot merge alături de voi în 
această învățătură, cel puțin într-o anumită măsură. Pe scurt, eu 
cred că noi nu putem conștientiza cât poate asimila un copilaș din 
lungimea și adâncimea Evangheliei glorioase. Ei înțeleg mult mai 
mult din aceste lucruri decât presupunem noi. 

Umpleți-le mințile cu Scriptura. Cuvântul să locuiască în ei 
din belșug. Dați-le Biblia, întreaga Biblie, chiar de când sunt mici. 

Formați în ei obiceiul rugăciunii. Rugăciunea este sufla-
rea de viață a adevăratei religii. Ea este una dintre primele dovezi că 
un om este născut din nou. „Iată”, a spus Domnul despre Saul, în 
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ziua când l-a trimis pe Anania la el, „iată, el se roagă” (F.A. 9:11). 
El începuse deja să se roage, și aceea era o dovadă suficientă. 

Rugăciunea a fost semnul distinctiv al poporului lui Dum-
nezeu din ziua în care a început o separare între ei și lume. „Atunci 
au început oamenii să cheme Numele Domnului” (Gen. 4:26). 

Rugăciunea este trăsătura specială a tuturor creștinilor ade-
vărați. Ei se roagă – căci ei Îi spun lui Dumnezeu care sunt nevoile 
lor, simțămintele lor, temerile lor, și sunt serioși în ceea ce spun. 
Creștinul nominal4 poate repeta rugăciuni, chiar rugăciuni bune, 
dar să nu facă nimic mai mult. 

Rugăciunea este punctul de turnură din sufletul omului. Lu-
crarea noastră este nefolositoare și truda noastă este zadarnică dacă 
nu ne plecăm pe genunchi. Până atunci, nu există nicio speranță 
pentru tine. 

Rugăciunea este marele secret al prosperității spirituale. 
Când există multă părtășie personală cu Dumnezeu, sufletul tău 
va crește ca iarba după ploaie. Acolo unde există puțină rugăciune, 
totul va fi staționar; abia de îți vei putea păstra sufletul viu. Arată-
mi un creștin care crește, un creștin care înaintează, un creștin pu-
ternic, un creștin înfloritor, și sunt sigur că el este unul dintre cei 
care vorbesc des cu Domnul lor. El cere mult, și are mult. El Îi 
spune totul lui Isus, astfel că el știe mereu cum să acționeze. 

 
4 creștin nominal – cineva care este creștin doar cu numele, fără a face dovada convertirii 
adevărate. 
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Rugăciunea este motorul spiritual cel mai puternic pe care 
Dumnezeu l-a pus în mâinile noastre. Ea este cea mai bună armă 
pe care să o folosim în orice situație dificilă și singurul remediu în 
orice necaz. Ea este cheia care descuie vistieria făgăduințelor și 
mâna care extrage har și ajutor la vreme de nevoi. Ea este trâmbița 
argintie în care Dumnezeu ne poruncește să suflăm în toate nevo-
ile noastre, și este strigătul la care El a făgăduit că va răspunde în-
totdeauna, ca o mamă iubitoare care aude glasul copilului ei. 

Rugăciunea este cel mai simplu mijloc pe care omul îl poate 
folosi în apropierea lui de Dumnezeu. Ea este la dispoziția tuturor 
– bolnavi, bătrâni, infirmi, paralitici, orbi, săraci, neînvățați – căci 
toți se pot ruga. Nu îți folosește la nimic să pretinzi că nu te poți 
ruga pentru că nu stai prea grozav cu memoria, cu educația, cu lec-
tura cărților sau cu titlurile academice. Atât timp cât ai o limbă 
care poate vorbi despre starea sufletului tău, poți și ar trebui să te 
rogi. Aceste cuvinte, „nu aveți, pentru că nu cereți” (Iacov 4:2), 
vor fi o condamnare înfricoșătoare pentru mulți în Ziua Judecății. 

Dragi părinți, dacă vă iubiți copiii, faceți tot ce vă stă în pu-
teri ca să îi creșteți în obiceiul rugăciunii. Arătați-le cum să înceapă. 
Spuneți-le ce ar trebui să spună. Încurajați-i la perseverență. Adu-
ceți-le aminte, dacă devin nepăsători sau leneși. Orice ar fi, să nu 
fie din vina voastră că ei nu cheamă niciodată Numele Domnului. 

Țineți minte că acesta este primul pas în religie, pe care copi-
lul este în stare să îl facă. Înainte de a fi în stare să citească, îl puteți 
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învăța să îngenuncheze lângă mama lui și să repede câteva cuvinte 
simple de rugăciune și laudă, pe care ea le pune în gura lui. Și la fel 
cum primii pași în orice lucru sunt întotdeauna cei mai impor-
tanți, așa este și maniera în care sunt rostite rugăciunile copiilor 
voștri, un aspect care merită cea mai mare atenție din partea voas-
tră. Puțini par să știe cât de multe lucruri depind de acesta. Tre-
buie să vă păziți ca nu cumva să îi faceți să își spună rugăciunile 
într-o manieră grăbită, nepăsătoare și lipsită de reverență. Trebuie 
să vă păziți... să nu le încredințați prea mult copiilor voștri atunci 
când sunt lăsați de capul lor. Eu nu pot lăuda acea mamă care nu 
îngrijește niciodată de această parte atât de importantă a vieții zil-
nice a copilului ei. Evident că, dacă există vreun obicei care vă stă 
la îndemână să îl insuflați în copii, acesta este obiceiul rugăciunii. 
Credeți-mă că, dacă nu îi auziți niciodată pe copiii voștri rugându-
se, voi sunteți cauza... 

Dintre toate obiceiurile, rugăciunea este cea pe care ne-o amin-
tim cel mai mult. Mulți oameni cărunți v-ar putea spune cum ma-
mele lor obișnuiau să îi cheme la rugăciune în zilele copilăriei lor. 
Alte lucruri probabil că au dispărut din mintea lor. Biserica în care 
au fost duși la închinare, slujitorul pe care l-au auzit predicând, pri-
etenii de joacă – se poate ca toate acestea să se fi pierdut din memoria 
lor și să nu mai lase niciun semn în urmă. Dar veți descoperi adesea 
că lucrurile sunt foarte diferite în ce privește primele lor rugăciuni. 
Ei vor fi deseori în stare să vă spună unde au îngenunchiat, ce au 
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fost învățați să spună și chiar cum arătau mamele lor. Totul va re-
veni în memoria lor la fel de proaspăt de parcă s-ar fi petrecut ieri. 

Dragă cititor, dacă îți iubești copiii, te îndemn să nu lași ca 
timpul de însămânțare al obiceiului rugăciunii să treacă nefolosit. 
Dacă îți crești copiii în ceva, crește-i cel puțin în obiceiul rugăciunii.  

*  *  * 
Fragment din The Duties of Parents. 

*  *  * 

J. C. Ryle (1816-1900): episcop în Biserica Anglicană; autor creștin 
prolific; s-a născut la Macclesfield, Cheshire County, Anglia. 

*  *  * 

Epoca noastră este cu totul special o epocă a lipsei reverenței și, 
prin urmare, duhul nelegiuirii, care nu mai înfrânează pe nimeni și 
care dorește lepădarea oricărui lucru care se ridică în cursul liber al 
voinței omului, înghite rapid pământul asemenea unui val uriaș. 
Membrii generației care se ridică sunt cei mai fățiși nelegiuiți și, în 
decăderea și dispariția autorității parentale, avem precursorul sigur 
al abolirii autorității civile. De aceea, având în vedere obrăznicia 
crescândă în fața legii și refuzul de „a cinsti pe cine suntem datori 
să cinstim”, nu trebuie să ne surprindă că recunoașterea măreției, 
autorității și suveranității Legiuitorului atotputernic ajunge arun-
cată tot mai mult în decor, și că masele de oameni au tot mai puțină 
răbdare cu cei ce insistă pe astfel de lucruri. – A. W. Pink 
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CE SĂ ÎI ÎNVĂȚĂM PE COPII                
DESPRE DUMNEZEU  
Philip Doddridge (1702-1751) 

 

Eu cred cu tărie că nicio străduință omenească, fie a predi-
catorilor, fie a părinților, nu poate fi eficace vreodată în aducerea 
unui singur suflet la cunoștința mântuitoare a lui Dumnezeu în 
Hristos, fără influențele transformatoare și cooperante ale Duhu-
lui binecuvântat. Totuși, știți prea bine și sper că veți lua în consi-
derare cu seriozitate faptul că asta nu diminuează cu nimic obliga-
ția noastră de a folosi mijloacele adecvate în acest sens, cu cea mai 
mare sârguință. Dumnezeul cel măreț a statuat care sunt regulile 
ce funcționează atât în lumea harului cât și în cea a naturii. Deși El 
nu este limitat de ele, este un lucru arogant și poate fi distructiv să 
ne așteptăm ca El să Se abată de la ele în favoarea noastră sau a me-
todelor noastre. 

Noi nu trăim doar cu pâine, „ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Dacă El ar fi hotărât să continue 
să ne țină în viață pe noi și pe copiii noștri, nu încape îndoială că 
El ne-ar hrăni și susține chiar și prin minuni. Totuși, voi vă simțiți 
obligați să manifestați o grijă prudentă pentru pâinea voastră zil-
nică. Voi concluzionați pe bună dreptate că, dacă ați neglija să le-o 
dați pruncilor voștri, ați putea fi acuzați de crimă înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor. Tot astfel, vi s-ar părea de neînchipuit 
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că ați putea să vă justificați prin faptul că v-ați încredințat copiii în 
grija divină miraculoasă, în timp ce i-ați lipsi de grija și hrana nor-
mală pentru orice om. O astfel de justificare nu ar face decât să 
adauge lipsa de reverență față de Dumnezeu la cruzimea actului 
vostru și ar agrava mult crima pe care ați încerca să v-o justificați. 
La fel de absurd ar fi ca noi să ne flatăm cu speranța că, într-un fel 
sau altul, copiii noștri vor fi învățați de Dumnezeu, regenerați și 
sfințiți prin influențele harului Lui, în timp ce noi neglijăm grija 
atentă și evlavioasă în educarea lor, responsabilitate pe care vreau 
să o descriu azi și la care să vă îndemn... 

1. Copiii trebuie crescuți neîndoielnic pe calea evlaviei 
și a devoțiunii față de Dumnezeu. Așa cum bine știți, aceasta 
este esența și temelia oricărui lucru cu adevărat bun. „Începutul 
înțelepciunii este frica de Domnul” (Prov. 9:10). Psalmistul îi in-
vită pe copii la el, cu promisiunea că îi va învăța ce este frica de 
Domnul: „Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica 
Domnului” (Ps. 34:11). Și sigur că unele gânduri corecte despre 
Ființa supremă trebuie implantate în mințile copiilor înainte de a 
putea fi pusă o temelie rațională a învățării lor în acele doctrine 
care fac referire în special la Hristos, în calitatea Lui de Mijlocitor. 
„Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că îi 
răsplătește pe cei ce-L caută [cu sârguință]” (Evrei 11:6). 

Dovada ființei lui Dumnezeu și a unora dintre atributele na-
turii divine care ne vizează cel mai mult depinde în mare măsură 
de principii atât ușor de înțeles, încât până și cea mai slabă minte 
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ar putea să le înțeleagă. Un copil va înțelege ușor că fiecare casă este 
construită de cineva, și că nu poate exista nimic fără un autor sau 
creator, astfel că Cel care a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 
Plecând de la această idee evidentă de Dumnezeu ca Făcător al tu-
turor lucrurilor, putem foarte natural să Îl ilustrăm ca fiind foarte 
măreț și foarte bun, astfel încât copiii să poată fi învățați de îndată 
să Îl iubească și să Îl respecte. 

Este de o mare importanță ca toți copiii să fie pătrunși de 
mici de o uimire față de Dumnezeu și de o venerare smerită a Lui 
pentru atributele și strălucirea Lui desăvârșită. De aceea, El trebuie 
ilustrat înaintea lor ca mărețul Domn al tuturor. Și, când avem 
ocazia să le vorbim despre alte ființe nevăzute, precum îngerii sau 
diavolii, trebuie ca întotdeauna să le prezentăm ca fiind în totali-
tate sub stăpânirea și controlul lui Dumnezeu... 

Trebuie să fim foarte atenți ca, atunci când învățăm acești 
prunci să pronunțe Numele Lui mare și înfricoșat – Domnul, 
Dumnezeul nostru – să facem așa încât ei să învețe să nu ia Numele 
Lui în deșert, ci să Îl folosească cu seriozitate, aducându-și aminte 
că noi și ei deopotrivă nu suntem decât un pumn de țărână și ce-
nușă înaintea Lui. Când aud micile făpturi vorbind despre „măre-
țul Dumnezeu, binecuvântatul Dumnezeu, gloriosul Dumnezeu”, 
așa cum mi se întâmplă uneori, se naște în mine o plăcere deose-
bită. Consider că acest lucru este o dovadă posibilă a înțelepciunii 
și evlaviei deosebite a celor care au responsabilitatea educării acelor 
copii. 
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Totuși, trebuie avută mare grijă să nu limităm discuțiile 
noastre cu ei la aceste imagini înfricoșătoare, pentru ca nu cumva 
groaza de Dumnezeu să vină asupra lor și atributele Lui desăvârșite 
să îi facă să le fie frică să se apropie de El. Nu ar trebui să Îl descriem 
doar ca fiind cea mai măreață Ființă, ci și cea mai bună. Ar trebui 
să îi învățăm să Îl cunoască prin cel mai încurajator Nume al Lui: 
„Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și mi-
lostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține 
dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răz-
vrătirea și păcatul” (Exod 34:6-7). Ar trebui să Îl prezentăm ca Pă-
rintele universal, blând și indulgent1, care îi iubește pe cei pe care 
i-a creat, și care îngrijește ca ei să fie fericiți prin toate metodele po-
trivite. Și ar trebui să vorbim în particular despre bunătatea Lui, 
spunându-le că El veghează lângă pătuțurile lor cu o blândețe mai 
presus de cea părintească, auzind plânsetele lor firave cu o mare 
compasiune, înainte ca primele gânduri ale pruncilor să poată să se 
transforme în rugăciuni. Ar trebui să le spunem că ei trăiesc fiecare 
clipă în dependență de Dumnezeu și că toată dragostea noastră 
față de ei izvorăște din ceea ce El pune în inimile noastre, și că toată 
puterea noastră care vine în ajutorul lor își are originea în ceea ce 
El pune în mâinile noastre. 

De asemenea, ar trebui să le reamintim cu seriozitate că, nu 
după mult timp, sufletele lor vor fi chemate să se întoarcă la acest 

 
1 Autorul nu se referă la o indulgență păcătoasă, ci la disponibilitatea Lui de a-Și mani-
festa harul față de oameni. 
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Dumnezeu. Așa cum El este mereu alături de ei și știe tot ceea ce ei 
fac, spun sau gândesc chiar acum, tot așa El va aduce toate lucru-
rile la judecată, și ele îi vor face să fie veșnic fericiți sau veșnic 
pierduți, după măsura în care au fost găsiți ascultători sau răzvră-
tiți față de El. În această privință, trebuie să aducem înaintea lor 
cele mai vii și mai mișcătoare descrieri pe care Scriptura le face Ra-
iului și Iadului, îndemnându-i să se gândească serios la ele. 

După ce este pusă o astfel de temelie pe credința în Ființa și 
providența lui Dumnezeu, și într-o stare viitoare de răsplată sau 
pedeapsă, copiii trebuie învățați care sunt responsabilitățile lor 
față de Dumnezeu. Ei trebuie să fie învățați în particular să se roage 
lui Dumnezeu și să Îl laude. Cel mai bine este ca, dintr-o conștien-
tizare profundă a atributelor Lui desăvârșite și a nevoilor lor, ei să 
poată veni înaintea Lui cu starea sufletelor lor folosind propriile 
cuvinte, chiar dacă ar fi firave și neclare. Totuși, veți observa ușor 
că, până ce ei vor ajunge într-o astfel de situație, poate fi foarte po-
trivit să îi învățați anumite rugăciuni și mulțumiri, extrase din pa-
saje clare ale Scripturii sau din alte expresii care le sunt familiare și 
care pot fi cele mai potrivite în circumstanțele în care ei se găsesc și 
potrivit priceperii lor... 

2. Copiii trebuie învățați care este calea credinței în 
Domnul Isus Hristos. Știți, prietenii mei, și sper că mulți dintre 
voi știți asta spre bucuria zilnică a sufletelor voastre, că Hristos este 
„calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6). Prin El avem noi îndrăzneală 
și acces cu încredere înaintea lui Dumnezeu, care altfel ni s-ar părea 
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„un foc mistuitor” (Evrei 12:29). De aceea, este de o mare impor-
tanță să îi conducem pe copii cât de curând se poate la cunoașterea 
lui Hristos, care constituie neîndoielnic o parte considerabilă a 
„mustrării și învățăturii” Domnului, la care apostolul ne în-
deamnă și la care cel mai probabil a vrut să se refere prin acele cu-
vinte (Efes. 6:4). 

De aceea, trebuie să îi învățăm de îndată că primii părinți ai 
rasei omenești s-au răzvrătit față de Dumnezeu în cel mai nemul-
țumitor fel, și s-au supus pe ei și pe toți urmașii lor mâniei și bles-
temului Lui (Gen. 1-3). Consecințele groaznice ale păcatului lor 
trebuie prezentate pe larg, astfel că trebuie să ne străduim să îi con-
vingem pe copii că ei înșiși sunt expuși dezgustului lui Dumnezeu 
– cel mai îngrozitor lucru! – prin propria vinovăție. Astfel, prin 
cunoașterea Legii, trebuie să croim calea pentru Evanghelie – ves-
tea bucuroasă a eliberării prin Hristos. 

Atunci când prezentăm aceste lucruri, trebuie să avem mare 
grijă să nu le umplem mințile cu aversiune față de o persoană 
sfântă, în timp ce încercăm să le îndreptăm atenția către o alta. Ta-
tăl nu trebuie ilustrat ca fiind sever și aproape imposibil de mișcat 
la compasiune, care Se lasă cu greu mișcat de mijlocirea Fiului 
Său milostiv ca să nutrească gânduri de îndurare și iertare. Dimpo-
trivă, ar trebui să vorbim despre El ca despre un izvor bogat de bu-
nătate, privirea Lui fiind înduplecată văzând necazul nostru și sta-
rea noastră neajutorată, brațul Lui atotputernic fiind întins spre 
salvarea noastră, iar sfaturile și dragostea Lui veșnică alcătuind acel 
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important plan de mântuire către care noi toți ne îndreptăm privi-
rile cu nădejde. Am avut ocazia să vă arăt pe larg că aceasta este 
învățătura Scripturii. Copiii noștri ar trebui învățați de timpuriu 
care este acest plan, atât cât poate primi mintea lor și cât putem noi 
să le explicăm. Trebuie să le repetăm adesea că Dumnezeu este atât 
de sfânt, și totuși atât de plin de har, încât, în loc să distrugă omul 
sau să lase păcatul nepedepsit, El L-a făcut pe propriul Fiu o jertfă 
pentru păcat, rânduindu-L să fie smerit pentru ca noi să putem fi 
înălțați, să moară pentru ca noi să putem trăi. 

De asemenea, ar trebui să le arătăm – cu uimire și bucurie 
sfântă – cât de pregătit a fost Domnul Isus Hristos să obțină elibe-
rarea noastră pe o cale atât de scumpă. Cât de bucuros a spus El, 
„Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10:7, 9)! Pentru 
a accentua valoarea acestei iubiri uimitoare, ar trebui să ne stră-
duim, după putințele noastre firave, să îi învățăm cine este acest 
Răscumpărător plin de compasiune, să ilustrăm ceva din străluci-
rea Lui ca Fiul veșnic al lui Dumnezeu și Domnul măreț al îngeri-
lor și oamenilor. Ar trebui să îi învățăm care a fost smerirea Lui 
uimitoare, manifestată prin abandonarea acestor glorii cerești pen-
tru a Se face un copil slab și neajutorat, și ulterior Omul durerii și 
al suferinței. Ar trebui să îi conducem la cunoașterea acelor circum-
stanțe ale istoriei lui Isus care pot avea cea mai mare tendință de a le 
afecta gândurile și de a-i stimula la un simțământ timpuriu de recu-
noștință și dragoste față de El. Ar trebui să le spunem cât de sărac S-
a făcut El ca să ne poată îmbogăți pe noi, cât de sârguincios a fost 
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El în facerea binelui, cât de dornic le-a propovăduit El Evanghelia 
până și celor mai neînsemnați dintre oameni. Ar trebui să le spu-
nem în special despre blândețea Lui față de copilași și de felul în 
care i-a mustrat pe ucenicii Lui când aceștia ar fi fost înclinați să îi 
împiedice pe copii să vină la El. Ni se spune explicit că Isus a fost 
foarte mâhnit și a spus: „Lăsați copilașii să vină la Mine, și nu-i 
opriți; căci Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei” (Luca 
18:16) – o circumstanță deosebită care a fost relatată, cel puțin în 
parte, cu intenția ca toți copiii din veacurile ulterioare să fie impre-
sionați și afectați de ea. 

Prin aceste scene din viața Lui, ar trebui să îi conducem către 
momentul morții Sale. Ar trebui să le arătăm cât de ușor ar fi putut 
să scape de ea – lucru dovedit atât de clar prin punerea la pământ 
cu un sigur cuvânt a celor care veniseră să Îl aresteze (Ioan 18:6) – 
și totuși cât de răbdător S-a supus El celor mai crude tratamente 
din partea lor: să fie lovit și scuipat, să I se pună pe cap o cunună 
de spini și să Își poarte crucea. Ar trebui să le arătăm cum această 
Persoană nevinovată, sfântă și divină a fost adus ca un miel la tăiere 
și, în timp ce oamenii Îl străpungeau cu piroanele, în loc ca să îi 
umple de blesteme, El s-a rugat pentru ei, spunând: „Tată, iartă-i, 
căci nu știu ce fac” (Luca 23:34). Și când inimioarele copiilor sunt 
uimite și înmuiate de o istorie atât de ciudată, ar trebui să le spu-
nem că așa a suspinat, a sângerat și a murit El pentru noi, reamin-
tindu-le deseori de propriul lor interes pentru ceea ce Hristos a fă-
cut. 
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Ar trebui să le îndreptăm gândurile către priveliștile glori-
oase ale învierii și înălțării lui Hristos, și să le descriem cu ce bună-
tate adorabilă Își aduce El aminte de copiii Lui în mijlocul înălțării 
Sale, pledând cauza ființelor păcătoase și folosindu-Și dreptul în 
tribunalul ceresc pentru a obține viața și slava pentru toți cei ce 
cred în El și Îl iubesc. 

Apoi ar trebui să mergem mai departe și să îi învățăm care 
sunt acele aspecte particulare ale ascultării prin care se dovedește 
sinceritatea credinței și a dragostei noastre. În același timp, trebuie 
să le reamintim de slăbiciunile noastre și să le spunem despre felul 
în care Dumnezeu ne ajută trimițându-ne Duhul Său Sfânt ca să 
locuiască în inimile noastre și ca să ne echipeze pentru orice faptă 
sau vorbă bună. Aceasta este o lecție importantă, fără de care învă-
țătura noastră va fi zadarnică și auzirea lor va fi de asemenea zadar-
nică. 

*  *  * 

Fragment din The Godly Family, republicată de Soli Deo Gloria,                        
Reformation Heritage Books, www.heritagebooks.org. 

*  *  * 

Philip Doddridge (1702-1751): predicator englez din perioada ne-
conformiștilor; autor creștin prolific și compozitor de imnuri; s-a născut 
în Londra, Anglia. 

*  *  * 

Părinții ar trebui să tocească firea naturală a copiilor lor, educându-
i bunele maniere. – Thomas Boston 
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ARTA DISCIPLINEI ECHILIBRATE 
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

„Și voi, părinților [taților, cf. KJV], nu îi întărâtați la mânie pe 
copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului” 
(Efes. 6:4). 

 

Observați că Pavel menționează doar tații. El tocmai citase 
din cuvintele Legii – „să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – dar 
acum el le vorbește direct taților, pentru că întreaga lui învățătură 
fusese, așa cum am văzut, că tatăl este cel aflat în poziție de autori-
tate. Și asta este ceea ce găsim mereu în Vechiul Testament; asta 
este ceea ce Dumnezeu i-a învățat mereu pe oameni; astfel că El le 
adresează în mod natural taților acest îndemn specific. Dar îndem-
nul nu trebuie limitat la tați, ci el se extinde și la mame. În vremuri 
ca ale noastre, s-a ajuns într-o situație în care ordinea aproape că 
este răsturnată! Noi trăim într-un fel de societate matriarhală în 
care tații și soții au abdicat atât de mult din poziția lor în familie, 
că aproape totul este lăsat pe seama mamelor. De aceea, trebuie să 
conștientizăm că ceea ce le este spus aici taților se aplică mamelor 
în egală măsură. Se aplică oricui se află în poziție de autoritate, po-
ziție din care trebuie să exercite disciplină. Cu alte cuvinte, aici, în 
versetul 4, lucru transmis implicit și în versetul precedent, avem 
de-a face cu problema disciplinei. 
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Trebuie să analizăm acest subiect cu mare atenție și sigur că 
este un subiect foarte larg. Aș zice iarăși că nu există o temă care să 
aibă o importanță atât de mare în această țară [Anglia, n.tr.] și în 
orice altă țară, cum este această chestiune a disciplinei. Suntem 
martorii unui declin al societății, declin legat în mare parte de 
această chestiune a disciplinei. El se manifestă în familie, în școli, 
la locurile de muncă; este peste tot. Problema cu care societatea de 
azi se confruntă în orice aspect al vieții, în ultimă instanță, are de-
a face cu disciplina. Are de-a face cu responsabilitatea, relațiile, fe-
lul în care viața este trăită! Întreg viitorul civilizației mi se pare că 
depinde de acest lucru... Aș îndrăzni chiar să prezic acest lucru: 
dacă Occidentul se va duce în jos și va fi înfrânt, cauza va fi una 
singură: corupția interioară... Dacă vom continua să ne cheltuim 
viețile pe petreceri, muncind tot mai puțin, cerând tot mai mulți 
bani, umblând după tot mai multe plăceri și după așa-zisa fericire, 
complăcându-ne tot mai mult în poftele firii pământești și refu-
zând să ne acceptăm responsabilitățile, rezultatul va fi inevitabil – 
eșecul total și abject. De ce credeți că a fost cucerit Imperiul Ro-
man în vechime de către goți și alte popoare barbare? Din cauza 
puterii militare superioare? Bineînțeles că nu! Istoricii știu că aici 
nu există decât un singur răspuns: căderea Romei a venit ca urmare 
a unei atitudini de complacere în plăceri, lucru care a invadat lu-
mea romană – jocuri, plăceri, băi publice. Corupția morală care a 
pătruns în inima Imperiului Roman a fost cauza declinului și a că-
derii Romei. Cauza nu a ținut de puterea superioară a celor din 
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afara lor, ci ruina Romei a fost cauzată de corupția interioară. Iar 
adevărul foarte alarmant din zilele noastre, la care suntem martori, 
este o decădere asemănătoare în Anglia și în majoritatea celorlalte 
țări occidentale. Această lentoare, această indisciplină, această ima-
gine și atitudine sunt caracteristice unei perioade de decadență. 
Mania plăcerilor, a sporturilor, a bețiilor și a drogurilor a cuprins 
masele de oameni. Aceasta este problema esențială, această absență 
totală a disciplinei, a ordinii și a imaginii autentice a guvernării! 

Mie mi se pare că aceste probleme sunt ridicate foarte clar 
prin ceea care apostolul ne spune aici. Voi încerca să prezint aceste 
lucruri mai în detaliu, și să arăt cum Scriptura ne iluminează în pri-
vința lor. Dar înainte de a face acest lucru, dați-mi voie să mențio-
nez ceva ce vă va ajuta și va stimula întreg procesul de gândire în 
voi. Una dintre problemele lumii contemporane este că noi nu mai 
gândim cu mințile noastre. Ziarele fac acest lucru în locul nostru, 
oamenii intervievați la radio și la televiziune fac acest lucru în locul 
nostru, iar noi stăm liniștiți și ascultăm. Aceasta este una dintre 
manifestările distrugerii disciplinei de sine. Trebuie să învățăm să 
ne disciplinăm mințile! Așa că vă voi oferi două citate din Scrip-
tură, unul de o parte, și unul de cealaltă parte a acestei chestiuni. 
Problema disciplinei se situează între cele două. Iată prima parte: 
„Cine cruță nuiaua, îl urăște pe fiul său” (Prov. 13:24). Cealaltă este 
aceasta: „taților, nu îi întărâtați la mânie pe copiii voștri”. Întreaga 
problemă a disciplinei este cuprinsă între aceste două limite, și am-
bele se găsesc în Scriptură. Rezolvați această problemă cu Scriptura. 
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Încercați să vă însușiți marile principii biblice care guvernează în 
acest aspect vital. Această chestiune urgentă, această problemă de 
căpătâi cu care se confruntă toate țările occidentale, dacă nu și al-
tele, este una actuală. Toate problemele noastre rezultă din a merge 
fie către o extremă, fie către cealaltă. Ori acest lucru nu este încu-
rajat nicăieri în Scriptură. Ceea ce caracterizează constant învăță-
tura Scripturii este echilibrul ei perfect, unul care nu eșuează ni-
ciodată, modalitatea extraordinară în care harul și Legea sunt 
amestecate de Dumnezeu... 

Să ne apropiem acum de chestiunea administrării dis-
ciplinei... Disciplina este esențială și ea trebuie aplicată. Dar apos-
tolul ne îndeamnă să fim foarte atenți la felul în care o facem, pen-
tru că putem face mai mult rău decât bine, dacă nu o facem așa 
cum trebuie... 

Apostolul își împarte învățătura în două secțiuni, cea 
exprimată negativ și cea exprimată pozitiv. El spune că această 
problemă nu este limitată la copii: tații, părinții, trebuie și ei să fie 
atenți. Prin negație, el le spune, „nu îi întărâtați la mânie pe copiii 
voștri”. Pe calea afirmației, el spune, „ci creșteți-i în mustrarea și 
învățătura Domnului”. Totul va fi bine cât timp ne vom aduce 
aminte de ambele aspecte. 

Să începem cu negația: „Nu îi întărâtați la mânie pe copiii 
voștri”. Aceste cuvinte mai pot fi traduse și astfel: „Nu îi exasperați 
pe copiii voștri, nu îi iritați, nu îi provocați să devină revoltați”. 
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Acesta este întotdeauna un pericol foarte real când vrem să ne dis-
ciplinăm copiii. Și dacă devenim vinovați de acest lucru, le vom 
face mai mult rău decât bine... Așa cum am văzut, ambele extreme 
sunt cu totul greșite. Cu alte cuvinte, trebuie să facem această dis-
ciplină așa încât să nu îi irităm pe copiii noștri sau să nu provocăm 
un resentiment păcătos în ei. Ni se cere să păstrăm echilibrul. 

Cum ar trebui să facem asta? Cum trebuie să exercite părin-
ții o astfel de disciplină?... Trebuie să ne întoarcem la capitolul 5, 
versetul 18 [din Efeseni]: „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este des-
trăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh”. Aceasta este întotdeauna 
cheia. Când am studiat acel verset am văzut că viața trăită în Du-
hul, viața unui om plin de Duhul, este caracterizată de două lu-
cruri esențiale - putere și control. Aceasta este o putere disciplinată. 
Aduceți-vă aminte cum s-a exprimat Pavel despre acest lucru față 
de Timotei. „Căci Dumnezeu”, spune el, „nu ne-a dat un duh de 
frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință (disciplină)” (2 
Tim. 1:7). Nu putere nestăpânită, ci putere controlată de dragoste 
și de o minte sănătoasă – disciplină! Aceasta este întotdeauna o 
caracteristică a vieții omului „plin de Duhul”... 

Așadar, cum trebuie să exercit această disciplină? „Nu îi în-
tărâtați la mânie pe copiii voștri”. Acesta trebuie să fie principiul 
de căpătâi care să guverneze acțiunile noastre. Noi suntem incapa-
bili să facem disciplină adevărată până nu suntem mai întâi capa-
bili să exercităm autocontrol și să ne stăpânim pornirile... Oamenii 
plini de Duhul sunt caracterizați întotdeauna de [auto]control. 
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Când îți disciplinezi copilul, trebuie mai întâi să ai stăpânire asu-
pra propriei persoane. Dacă încerci să îți disciplinezi copilul la 
nervi, în mod sigur îi vei face mai mult rău decât bine. Ce drept ai 
să îi spui copilului tău că are nevoie să fie disciplinat când este evi-
dent că tu însuți ai nevoie de disciplină? Stăpânirea de sine, contro-
lul asupra temperamentului, este o precondiție esențială când 
vrem să exercităm control asupra altora... Așadar, primul princi-
piu este că trebuie să începem cu noi înșine. Noi trebuie să ne asi-
gurăm că avem stăpânire asupra propriilor persoane, că suntem li-
niștiți... Trebuie să existe această disciplină personală, această stă-
pânire de sine care îl face în stare pe om să privească obiectiv la si-
tuația în care se află, și să o trateze într-o manieră echilibrată și con-
trolată. Și cât de important este acest lucru!... 

Al doilea principiu provine, într-un sens, din primul. 
Dacă un părinte vrea să exercite această disciplină într-o manieră 
corectă, el nu trebuie să fie niciodată capricios.1 Nu există nimic 
mai iritant pentru cel care trece prin disciplină decât sentimentul 
că persoana care o administrează este capricioasă și nesigură. Nu 
există nimic mai deranjant pentru un copil cum este acel fel de pă-
rinte ale cărui dispoziții și acțiuni nu le poți prevedea niciodată, 
care este schimbător și a cărui stare este întotdeauna incertă. Nu 
există niciun fel mai rău de părinte ca acela care este într-o pasă 
bună, blândă, într-o zi, care este indulgent și îi permite copilului să 

 
1 capricios – mânat de ifose sau închipuiri, nu de o judecată clară; caracterizat de schim-
bări bruște. 
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facă aproape orice vrea, dar care izbucnește a doua zi de mânie dacă 
copilul face aproape orice. O astfel de atitudine face ca viața copi-
lului să pară imposibilă... O spun iarăși, un astfel de părinte eșuează 
să exercite o disciplină autentică și utilă, punându-și copilul într-o 
situație imposibilă. El este întărâtat la mânie și iritat, neavând ni-
ciun respect față de un astfel de părinte. 

Aici nu mă refer doar la reacțiile temperamentale, ci și 
la purtare. Părintele care nu este consecvent în purtarea lui nu 
poate exercita cu adevărat disciplina în cazul unui copil. Un pă-
rinte care face un lucru azi, și contrariul mâine, nu este capabil să 
administreze o disciplină sănătoasă. Trebuie să existe consecvență, 
nu doar în reacția față de copil, ci și în purtarea generală a părinte-
lui. Trebuie să existe un fel de a trăi corect al părintelui, căci copilul 
observă și vede întotdeauna. Dar dacă el vede că părintele este in-
consecvent și el însuși face lucrurile pe care i le interzice copilului, 
nu te poți aștepta ca acel copil să beneficieze în vreun fel de pe 
urma oricărei discipline administrate de un astfel de părinte... 

Un alt principiu foarte important spune că părinții nu 
trebuie să fie niciodată iraționali sau lipsiți de dispoziția de 
a asculta explicațiile copilului. Nu există nimic mai deranjant 
pentru cel disciplinat ca sentimentul că întreaga modalitate în care 
este tratat este complet lipsită de rațiune. Cu alte cuvinte, un pă-
rinte cu totul rău nu va lua în considerare niciun fel de circum-
stanțe și nu își va deschide urechea față de vreo explicație imagina-
bilă. În dorința de a-și disciplina copiii, unii părinți ajung până 
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acolo încât sunt dispuși să pară cu totul iraționali, și se poate ca ei 
înșiși să fie cauza problemei. Ceea ce li s-a spus despre copilul lor 
poate fi greșit, sau se poate să fi existat niște circumstanțe speciale 
de care ei nu știu, dar copilului nu i se permite niciodată să se apere 
sau să vină cu orice fel de explicații. Evident, copilul se poate folosi 
de astfel de situații ca să scape de disciplinare. Tot ceea ce vreau să 
spun este că nu trebuie să fim niciodată iraționali. Lăsați copilul 
să vină cu explicații și, dacă nu sunt motive temeinice, puteți să îl 
mustrați pentru felul în care s-a justificat ca și pentru actul în speță 
pentru care ați vrut de la început să îl disciplinați. Dar refuzul de 
a-l asculta sau interdicția de a da orice explicație sau răspuns sunt 
lucruri impardonabile... Un astfel de comportament este întot-
deauna unul greșit; asta înseamnă să îi stârnim pe copiii noștri la 
mânie. Putem fi siguri că această manieră de a disciplina îi exaspe-
rează și îi irită, împingându-i către o stare de răzvrătire și împotri-
vire... 

Acest lucru ne conduce inevitabil la un alt principiu: 
disciplina nu trebuie să fie niciodată prea severă. Probabil că 
aici se găsește pericolul cu care se confruntă mulți părinți buni în 
vremurile noastre, când văd nelegiuirea totală în jurul lor, și când 
ei o deplâng și o condamnă pe bună dreptate. Pericolul în care ei 
se află este că sunt prea influențați de repulsia lor față de nelegiuire, 
așa că ajung la extrema cealaltă, devenind prea aspri. Opusul niciu-
nei discipline nu este cruzimea, ci disciplina echilibrată, făcută cu 
stăpânire de sine... 
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Dați-mi voie să îmi sumarizez argumentul. Disciplina tre-
buie făcută întotdeauna în dragoste, iar dacă nu o puteți face as-
tfel, nu o mai faceți deloc. În acest caz, trebuie să vă ocupați mai 
întâi de voi înșivă. Apostolul ne-a zis deja să spunem adevărul în 
dragoste, într-un sens mai general; dar exact același lucru se aplică 
aici. Spune adevărul, dar în dragoste.  

Exact același lucru este aplicabil disciplinei: ea trebuie guver-
nată și controlată de dragoste. „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este 
destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh”. Care este „roada Du-
hului”? „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pa-
cea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia” 
(Gal 5:22). Dacă noi, părinții, suntem „plini de Duh” și aducem o 
astfel de roadă, disciplina va fi o problemă măruntă în ceea ce ne 
privește... Trebuie să aveți o gândire corectă despre ce înseamnă să 
fiți părinți și să îl priviți pe copil ca pe o viață care vă este încredin-
țată de Dumnezeu. Pentru ce? Ca să o țineți cu gândirea voastră și 
să vă modelați copiii după chipul vostru, impunându-le personali-
tatea voastră? Nicidecum! Ci el vă este dat în grijă și încredințare 
de către Dumnezeu, pentru ca sufletul lui să ajungă în final să Îl 
cunoască pe El și pe Domnul Isus Hristos. 

*  *  * 

Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home & Work:                                        
An Exposition of Ephesians 5:18 to 6:9, publicată de The Banner of                        

Truth Trust, www.banneroftruth.org 

*  *  * 
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David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): cunoscut predicator expozi-
tiv și slujitor la Westminster Chapel, Londra, Anglia, 1938-68; s-a născut 
în Țara Galilor, Marea Britanie. 
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CUM SĂ LE INSUFLĂM COPIILOR              
UN CARACTER SFÂNT  

Philip Doddridge (1702-1751) 
 

Copiii trebuie crescuți pe calea ascultării de părinții 
lor. Aceasta este o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o pe Muntele 
Sinai atașându-i o făgăduință specială de viață lungă, o binecuvân-
tare pe care persoanele tinere o doresc mult (Exod 20:12). De 
aceea, apostolul a observat că aceasta este prima poruncă însoțită 
de o făgăduință, anume o poruncă remarcabilă în special pentru 
maniera în care făgăduința îi este atașată. Și putem fi siguri că este 
o rânduială înțeleaptă a Providenței că părinții primesc autoritate, 
în special în perioada copilăriei copiilor lor, când mințile lor sunt 
incapabile să judece și să acționeze de la sine în lucruri importante. 
Astfel, copiii trebuie învățați de timpuriu și convinși de Scriptură 
că Dumnezeu i-a încredințat în mâinile părinților lor. Prin urmare, 
ei trebuie învățați că respectul și ascultarea de părinții lor este o 
parte din responsabilitatea pe care o au față de Dumnezeu, iar 
neascultarea de ei este răzvrătire față de El. Părinții nu ar trebui în 
niciun caz să îi lase pe copiii lor să se ridice direct și hotărât împo-
triva voinței părintești în chestiuni mai mult sau mai puțin impor-
tante, aducându-și aminte că „un copil lăsat de capul lui îi face ru-
șine mamei sale” și se rănește pe sine (Prov. 29:15). Iar în ce pri-
vește supunerea și afecțiunea, „este bine pentru om să poarte un 
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jug în tinerețea lui” (Plâng. 3:27). 

Copiii trebuie învățați să trăiască pe calea bunăvoinței 
și a blândeții față de toți oamenii. Marele apostol ne spune că 
„dragostea este împlinirea Legii” (Rom. 13:10), și că toate cerințele 
Legii, care se referă la aproapele nostru, sunt cuprinse în acel sin-
gur cuvânt: dragoste. De aceea, trebuie să ne străduim să îi învățăm 
ce este această dragoste. Vom descoperi că, în multe situații, dra-
gostea va fi o lege în sine și o călăuză bună pentru ei în multe acți-
uni specifice, obligațiile lor depinzând de principiile de echitate 
care trec cu mult dincolo de abilitatea lor firavă de pricepere. Cu 
greu ne putem închipui o învățătură legată de datoria noastră, care 
să fie mai bine adaptată la abilitatea de pricepere a copiilor, cum 
este Legea de Aur (atât de importantă pentru oamenii de toate vâr-
stele): „Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” 
(Matei 7:12). Aceasta este regula pe care ar trebui să îi învățăm să 
o împlinească și prin intermediul ei ar trebui să le evaluăm acțiu-
nile. Încă din pruncia lor, noi trebuie să le insuflăm adesea gândul 
că o mare parte a religiei constă în facerea de bine, că înțelepciunea 
care vine de sus este plină de îndurare și de roade bune, și că orice 
creștin ar trebui să le facă bine tuturor, după oportunitățile care i 
se ivesc. 

Pentru ca astfel de învățături să fie primite de ei, ar trebui să 
ne străduim ca, prin toate metodele atente, să le înmuiem inimile 
ca să nutrească simțăminte umane și de blândețe, și să se păzească 
de orice lucru care ar putea să îi atragă către o atitudine contrară. 
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Atât cât este posibil, trebuie să îndepărtăm de ei toate cruzimile și 
lucrurile sângeroase, și să descurajăm cu atenție orice lucru barbar 
în felul în care ei tratează animalele. În niciun caz nu ar trebui să le 
permitem să găsească vreo plăcere în moartea sau chinuirea anima-
lelor domestice, ci mai degrabă să îi învățăm să trateze acele biete 
viețuitoare cu blândețe și să îngrijească de ele, căci o atitudine con-
trară este un semn foarte detestabil al unei atitudini sălbatice și 
rele. „Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără 
milă” (Prov. 12:10). 

De asemenea, ar trebui să îi învățăm cu grijă cât de odios și 
nebun este un temperament egoist și să îi încurajăm într-o dispo-
ziție de a-i trata pe ceilalți într-un fel plăcut și acceptabil. Ar trebui 
în special să ne străduim să formăm în ei simțăminte de compasi-
une față de cei săraci. Trebuie să le arătăm că Dumnezeu a spus: 
„Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii, 
Domnul îl izbăvește” (Ps. 41:1). Cel care are milă de sărac Îl îm-
prumută pe Domnul, și El îi va răsplăti celui care dăruiește. Și ar 
trebui să le arătăm prin faptele noastre că noi credem că aceste fă-
găduințe sunt adevărate și importante. Uneori poate să fie potrivit 
să îi facem pe copiii noștri mesagerii prin care trimitem darurile 
noastre către cei nevoiași; și, dacă ei descoperă o înclinație în ei de 
a dărui din puținul pe care ei îl au, trebuie să încurajăm cu bucurie 
dărnicia lor și să avem grijă ca ei să nu piardă niciodată prin dărni-
cia lor, ci să le răsplătim din plin, într-o manieră prudentă. Cu greu 
ne-am putea imagina copiii crescuți astfel că, odată ce înaintează 
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în viață, s-ar dovedi niște asupritori și neatenți la nevoile altora; nu, 
ci ei mai degrabă vor fi podoabele religiei și binecuvântări pentru 
această lume, și foarte probabil că vor fi printre ultimii cărora 
Dumnezeu să nu le acopere nevoile. 

Copiii trebuie crescuți pe calea sârguinței. Nu încape 
îndoială că aceasta trebuie să fie grija noastră, dacă ne dorim binele 
trupurilor și al sufletelor lor. În oricare situație din viață se vor re-
găsi ei cu timpul, este un lucru cert că nu ne putem aștepta prea 
mult ca ei să ajungă utili, să fie cinstiți și prosperi fără sârguință și 
hotărâre, însă cel mai înțelept dintre prinți și dintre oameni a spus: 
„Dacă vezi un om iscusit [sârguincios] în lucrul lui, acela poate sta 
lângă împărați, nu lângă oamenii de rând” (Prov. 22:29). Și este 
evident că o atitudine sârguincioasă față de muncă îl ține pe om 
departe de o mie de ispite la care lenevia pare să îi invite pe oameni 
și care îi duce la nenumărate vicii și nebunii, pentru că ei nu au 
nimic altceva de făcut. 

Un părinte prudent și evlavios se va preocupa ca niciunul 
dintre copiii lui să nu își însușească de timpuriu un obicei atât de 
dăunător, nici să intre în viața de adult ca unul care nu are nimic 
de făcut, ci doar să umple scena și să stea în calea celor care au ceva 
mai bun de lucru. În loc să le permită să hoinărească din loc în loc 
(după cum foarte mulți tineri fac, fără a avea un scop anume, nici 
vreo utilitate, nici măcar cu scop recreativ), părintele le va da ceva 
de făcut astfel încât să își cheltuie timpul cu folos, ceva moderat și 
diversificat, așa încât copiii să nu fie copleșiți și sufletele lor firave 
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să nu ajungă ostenite, și totuși suficient încât să îi păstreze treji și 
activi. Acest lucru nu este atât de greu de făcut pe cât își imaginează 
unii, căci copiii sunt ființe cărora le place acțiunea, fiind înclinați 
în mod natural să învețe lucruri noi, și să încerce să arate ce pot 
face. Prin urmare, sunt convins că, dacă li s-ar impune ca pedeapsă 
să nu facă nimic timp de o oră, ei ar fi copleșiți de o astfel de pe-
deapsă și vor fi bucuroși să își găsească refugiul din calea unei astfel 
de pedepse făcând orice le-am da de făcut... 

Copiii trebuie învățați care este calea integrității. Sim-
plitatea și sinceritatea evlavioasă nu sunt doar niște lucruri foarte 
plăcute, ci o parte esențială a caracterului creștin... Este foarte trist 
să vedem cât de curând ajung vicleniile și amăgirile naturii corupte 
să iasă la iveală. În această privință, noi toți suntem păcătoși încă 
din pântece și ne rătăcim aproape imediat ce ne naștem, spunând 
minciuni (Ps. 58:3). De aceea, trebuie să avem mare grijă să mode-
lăm gândirea copiilor astfel încât să iubească adevărul și să nu-
trească un simțământ că au făcut rău când au mințit, simțind vi-
novăție. Ar trebui să fim atenți să nu îi expunem vreunei ispite de 
acest fel, fie prin severități exagerate pentru greșeli mărunte, fie 
prin a-i lua în grabă și prin surprindere, când le cerem socoteală 
pentru orice lucru, astfel încât să li se pară mai la îndemână și mai 
avantajos să mintă. Când îi descoperim vinovați de o minciună de-
liberată, ar trebui să ne exprimăm groaza față de ea nu doar printr-o 
mustrare sau corecție imediată, ci printr-o purtare față de ei așa încât 
să le arate cât de uimiți, întristați și dezgustați suntem de minciuna 
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lor. Când o astfel de atitudine este adoptată încă de la primele minciuni 
ale copilului, ea poate fi un mijloc de a preveni multe altele pe viitor. 

Aș mai adăuga că nu doar că ar trebui să tratăm cu severitate 
o minciună sfruntată, ci, într-o manieră adecvată, ar trebui să des-
curajăm orice fel de subterfugii sau vorbire cu dublu sens, acele 
mici trucuri și artificii prin care ei ar putea încerca să se impună 
înaintea altor copii sau a altora care sunt mai în vârstă decât ei. Ar 
trebui să le vorbim deseori despre acel pasaj deosebit din Scriptură, 
în care ni se spune că „cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, 
dar cine apucă pe căi strâmbe (care le distorsionează prin tot felul 
de înșelăciuni și artificii), se dă singur de gol” (Prov. 10:9). Să le 
arătăm zi de zi cât de ușor, plăcut, onorabil și avantajos este să aibă 
o purtare deschisă, corectă și onestă, și, pe de altă parte, cât de gre-
șită și nebună este înșelătoria și lipsa de onestitate de orice fel; și cât 
de sigur este că, prin studiul și practica acestor lucruri, o iau în mod 
clar pe calea prin care vor suferi răni, vor fi nefolositori în societate, 
și se vor alege cu un renume infam și detestabil. Mai presus de 
orice, ar trebui să le reamintim că Domnul cel glorios iubește ne-
prihănirea, și că ochii Lui se îndreaptă cu o atitudine favorabilă că-
tre cel cinstit, dar buzele mincinoase sunt o urâciune atât de mare 
înaintea Lui, încât a spus explicit că „toți mincinoșii [își vor avea] 
partea lor... în iazul care arde cu foc și cu pucioasă” (Apoc. 21:8). 

Copiii trebuie crescuți pe calea smereniei. Acesta este un 
har pe care Domnul nostru ne cheamă în mod particular să îl în-
vățăm de la El, și ne îndeamnă la el cel mai des, știind bine că, fără 



CUM SĂ LE INSUFLĂM COPIILOR UN CARACTER SFÂNT  |  DODDRIDGE 61 

el, un plan atât de plin de smerenie ca acela pentru care El a venit în 
lume ca să îl împlinească, nu ar fi întâmpinat niciodată cu bucurie. 
În ceea ce privește viața prezentă, smerenia este cel mai plăcut orna-
ment care atrage prețuirea și aprecierea universală, astfel că smerenia 
merge înaintea slavei (Prov. 15:33). În general, vom vedea că acela 
care se înalță pe sine ajunge să fie coborât, iar cel ce se smerește 
ajunge înălțat, atât de către Dumnezeu cât și de către oameni. 

De aceea, atenția acordată bunăstării, cinstei și fericirii copi-
ilor noștri ar trebui să ne mâne la o străduință de timpuriu pentru 
înfrânarea mândriei care a constituit primul păcat și a cauzat ruina 
naturii noastre, și care se răspândește atât de mult și pătrunde atât 
de adânc în toți cei care își trag originea din Adam cel degenerat. 
Ar trebui să îi învățăm să manifeste smerenie și modestie în mani-
era de a trăi față de toate lucrurile. 

Copiii ar trebui învățați să își trateze superiorii cu un respect 
special și, în perioadele potrivite, să se obișnuiască să își înfrâneze 
limba înaintea lor. Astfel, ei vor învăța într-o anumită măsură să își 
stăpânească limba, un lucru înțelept care, odată cu înaintarea în 
viață, va fi de o mare importanță spre reducerea la tăcere a altora, 
și spre mângâierea proprie și în căpătarea unui bun renume. 

Nu ar trebui să le permitem copiilor să manifeste aere de su-
perioritate față de cei care le sunt egali, ci să îi învățăm să se supună, 
să îi respecte pe ceilalți și să fie gata să renunțe la dreptul lor de dra-
gul păcii. În acest sens, nu pot decât să mă gândesc că este de dorit 
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ca ei să fie obișnuiți să se trateze între ei cu respectul și politețea obiș-
nuite printre oamenii bine-crescuți. Știu că aceste lucruri sunt mă-
runțișuri în ele însele, dar sunt păzitorii umanității și prieteniei, și 
previn eficient multe atitudini rele care, izbucnind din circumstanțe 
neînsemnate, pot totuși să conducă la consecințe dezastruoase. 

În final, copiii trebuie învățați să meargă pe calea lepă-
dării de sine. La fel cum nu Îl putem urma niciodată pe Hristos 
fără ceva din această atitudine, și după cum fără ea nu ne putem 
aștepta ca El să ne considere ucenicii Lui, tot așa nu ne putem în-
chipui că putem trece prin această lume având parte de mângâieri. 
Oricât de neexperimentați ar fi tinerii, ei se vor confrunta în viață 
cu multe circumstanțe neplăcute și umilitoare care le vor tulbura 
mințile ceas de ceas dacă nu le vor putea gestiona și dacă, în multe 
situații, nu vor renunța la poftele, patimile și pornirile lor. De 
aceea, ar trebui să ne străduim să îi învățăm pe copii această impor-
tantă lecție cât de devreme putem și, dacă vom avea succes în grija 
noastră, îi vom lăsa mult mai bogați și mai fericiți în această pri-
vință, echipându-i să își stăpânească sufletele, lucru pe care nici 
măcar cele mai mari averi și nici măcar puterea nelimitată nu l-ar 
putea face. 

Când o ființă rațională devine sclava poftelor, ea se coboară 
sub demnitatea naturii umane și sub sanctitatea pretenției de a fi 
creștin. De aceea, putem observa faptul că, atunci când apostolul 
menționează cele trei mari aspecte ale religiei practice, el pune în-
frânarea pe primul loc, probabil pentru a sugera că, acolo unde ea 
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este neglijată, celelalte nu se pot manifesta. Harul lui Dumnezeu, 
anume Evanghelia, ne învață să trăim cumpătați, în sfințenie și ne-
prihănire. De aceea, copiii și tinerii trebuie îndemnați la cumpă-
tare, și ei trebuie să învețe de timpuriu cumpătarea prin lepădare 
de sine. Desigur că, dacă poftele și gusturile lor ar fi lăsate să decidă 
ce fel și câtă mâncare să consume, mulți dintre ei și-ar distruge ra-
pid trupurile și probabil și viețile, întrucât ei manifestă adesea cea 
mai mare dorință după lucrurile cele mai nepotrivite. Și a fost ob-
servat pe bună dreptate de către un om foarte înțelept (care a sufe-
rit el însuși în acest sens), că toleranța mamelor față de copiii lor, 
permițându-le să mănânce și să bea ce doreau, pune temelia celor 
mai mari necazuri din viață, suferințe care izvorăsc din bolile tru-
pești. Ba chiar voi adăuga că este o dovadă de înțelepciune și dra-
goste nu doar să nu le permitem să fie nesăbuiți, ci să îi păzim să se 
complacă într-o atenție exagerată după sofisticării și lux, fie în ce 
privește hrana, fie în ce privește vestimentația. Oamenii de bun 
simț nu pot să nu înțeleagă, dacă doresc să ia seama, că a ști cum să 
te porți simplu în viață, și uneori trecând chiar prin greutăți, este 
un lucru care îl va purta ușor și plăcut prin multe circumstanțe ale 
vieții, situații în care luxul și excesul ar fi aproape insuportabile. 

Stăpânirea patimilor este o altă parte a lepădării de sine cu care 
copiii trebuie să se obișnuiască de mici, pentru că la o vârstă când 
rațiunea lor este atât de firavă, patimile sunt gata să se manifeste cu 
forță și vigoare specială. În consecință, trebuie să avem mare grijă să 
le înfrânăm pornirile. În acest sens, este de o mare importanță să 
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nu le permitem să fie încăpățânați, zgomotoși și gălăgioși, situații 
în care nu-i putem răsplăti pentru o greșeală care ar trebui să pri-
mească o mustrare severă. Eu aș îndrăzni să spun că, deși este foarte 
inuman să găsească cineva plăcere în a-i necăji pe copii prin înfrâ-
nări inutile, totuși când ei sunt dornici și nestăpâniți chiar și față 
de lucruri mărunte, ar trebui ca să nu li se permită să le aibă tocmai 
din acest motiv, ca să fie învățați ce este moderația și să o poată 
practica pe viitor. Iar dacă, prin astfel de metode, ei învață gradual 
să iasă biruitori asupra micilor lor închipuiri și pofte, vor învăța o 
importantă parte a adevăratei puteri și înțelepciuni. 

*  *  * 

Fragment din The Godly Family, republicată de Soli Deo Gloria,    
Reformation Heritage Books, www.heritagebooks.org.  

*  *  * 

Philip Doddridge (1702-1751): predicator englez din perioada ne-
conformiștilor; autor creștin prolific și compozitor de imnuri; s-a născut 
în Londra, Anglia. 

*  *  * 

Părinții răi sunt cei mai mari slujitori ai diavolului din întreaga 
lume și cei mai sângeroși vrăjmași ai sufletelor copiilor lor. Mai 
multe suflete sunt condamnate de Dumnezeu prin influența pă-
rinților necredincioși, și apoi de... predicatorii și liderii neevlavioși, 
decât de orice alte instrumente din lume. – Richard Baxter 
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PRINCIPALELE OBSTACOLE                      
ÎN CREȘTEREA COPIILOR                

PENTRU HRISTOS 
John Angell James (1785-1859) 

 

Este o realitate tristă că, în multe cazuri, mijloacele folosite 
de părinții creștini spre binele spiritual al copiilor lor nu au succes, 
lucru probat, mă tem, de o mulțime de dovezi. Nu vorbesc aici 
despre acele familii – și există oare așa ceva? – în care abia de se pot 
observa cele mai firave semne de reverență și ascultare de Dumne-
zeu sau de învățătură [creștină], unde nu se există niciun altar al 
familiei1, unde nu se aud rugăciuni ale familiei2 și unde nu este ofe-
rit niciun îndemn părintesc! Ce neglijență crudă, ticăloasă și dis-
trugătoare față de interesele veșnice ale copiilor lor se vede în fami-
liile acelora care altfel pretind că sunt creștini! Ce inconsecvență 
monstruoasă! Ce abandon șocant al principiilor de viață! Nici nu 
este de mirare că odraslele lor o iau pe căi rătăcitoare. Acest lucru se 
poate explica foarte ușor. Unii dintre cei mai destrăbălați tineri pe 
care îi știu provin din astfel de familii. Prejudecățile lor față de religie 
și dușmănia lor față de evlavie sunt mai mari decât cele ale copiilor 
care provin din familii lumești. Pretinșii credincioși inconsecvenți, 

 
1 altarul familiei – locul unde se petrece închinarea în familie. 
2 rugăciunea familiei – mulți autori din vechime foloseau această expresie referindu-se la 
închinarea în familie. 
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ipocriți și neglijenți își incită frecvent fiii și fiicele la o aversiune și 
la un dezgust de neînvins față de evlavie, care par să producă în ei 
o determinare de a sta cât mai departe de influența ei. 

Dar eu vorbesc acum despre eșecul educației religioase acolo 
unde ea a fost făcută întrucâtva, situații care nu sunt deloc rare... 
Vedem mult prea adesea cum copilul pentru care au fost făcute 
multe rugăciuni și pentru care erau multe speranțe, a uitat de în-
vățăturile pe care le-a primit și aleargă alături de masele de oameni 
către rău. Departe de mine să adaug suferință la suferință spunând 
că astfel de situații sunt cauzate în fiecare caz de neglijența părinți-
lor. Nu îmi doresc să torn, cum se spune, sare și oțet peste rănile 
deschise făcute minții unui tată de neascultarea fiului. Nu mi-aș 
dori să îl fac pe un astfel de părinte nefericit să exclame: „Ocara mi-
a zdrobit inima pe jumătate zdrobită de purtarea rea a copilului 
meu”. Știu că, în multe cazuri, nu există nimic de blamat în părinți. 
Rezultatul trist a fost cauzat numai de depravarea copilului, care 
nu poate fi supusă de nimic altceva decât de puterea Duhului 
Sfânt. Cea mai bună educație creștină, oricât de judicios și de per-
severent ar fi făcută, a eșuat total în anumite cazuri. Dumnezeu 
este suveran, și El are milă de cine vrea să aibă milă (Rom. 9:15). 
Cu toate acestea, în ordinea mijloacelor există o tendință a educa-
ției religioase de a contribui la rezultatul dorit. Dumnezeu binecu-
vântează de obicei astfel de eforturi cu influența Lui mântuitoare. 
„Învață-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îm-
bătrâni nu se va abate de la ea” (Prov. 22:6). Ca regulă generală, 
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aceasta este adevărată, chiar dacă pot exista multe excepții de la ea. 

Vă voi prezenta acum ceea ce eu cred că sunt principalele 
obstacole care se ridică în calea succesului educației religioase. 

(1) Aceasta este făcută frecvent prea neglijent și incon-
secvent, chiar și acolo unde nu este omisă în totalitate. Este 
evident că, dacă este făcută, ea trebuie însoțită de sârguință, ordine 
și regularitate continuă. Ea nu trebuie făcută într-o formă mono-
tonă, plictisitoare, ci ca un lucru de un interes profund și încântă-
tor. Inima părintelui trebuie să fie implicată în întregime și într-o 
manieră evidentă. O parte a fiecărei duminici ar trebui folosită de 
părinte în educația religioasă a copiilor lui.  

Preocuparea părintelui ar trebui să fie ilustrată, mai mult sau 
mai puțin, prin întregul obicei al purtării lui. Tatăl poate să con-
ducă devoțiunile obișnuite la altarul familiei. Mama i se poate ală-
tura învățându-i pe copii prin catehisme, imnuri și versete ale 
Scripturii. Dar dacă toate acestea sunt neînsoțite de îndemnuri se-
rioase, de participarea activă și de efortul sârguincios de a-i face pe 
copii să se gândească serios la religie, înțelegând că este o chestiune 
de o importanță infinită, părinții nu se pot aștepta la mare lucru. 
Un sistem de educație religioasă rece, formală și schimbătoare mai 
degrabă este înclinat să producă prejudecăți față de religie decât o 
predispoziție în favoarea ei. 

Apoi educația religioasă trebuie să fie consistentă. Ea ar tre-
bui să cuprindă tot ceea ce poate ajuta la formarea caracterului... 
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Ea ar trebui să dicteze alegerea școlii,3 a prietenilor, a recreațiilor 
copiilor, ca și a cărților citite de ei. Dacă ea nu face mai mult decât 
să îi învețe pe copii lucruri formale care sunt puse în mintea și me-
moria lor, în timp ce sunt neglijate efectele asupra inimii și mode-
larea caracterului, de pe urma unor astfel de eforturi nu ne putem 
aștepta la prea mult. O mână de semințe, aruncate ici și colo peste 
un ogor, fără vreo ordine sau perseverență, nu pot să producă o 
recoltă bogată după cum nici o educație religioasă capricioasă și 
superficială nu ar putea fi urmată de evlavia adevărată. Dacă părin-
tele nu se străduiește vizibil, nu ne putem aștepta la ceva autentic 
din partea copilului. Orice părinte creștin recunoaște, la nivel teo-
retic, că religia este cel mai important lucru din lume. Cu toate 
acestea, dacă tatăl pare în practică mai interesat de o mie de ori mai 
mult ca fiul lui să fie un bun erudit decât ca el să fie un creștin 
adevărat, și dacă mama pare mai interesată ca fiica ei să fie mai de-
grabă o bună dansatoare sau cântăreață decât să fie copilul lui 
Dumnezeu, acești părinți pot să le spună orice copiilor lor în ce 
privește doctrina sănătoasă, dar ei nu se pot aștepta ca rezultatul să 
fie evlavia autentică. Acest lucru nu îl putem aștepta decât atunci 
când doctrina sănătoasă este predată și insuflată copiilor ca fiind 
singurul lucru cu adevărat necesar. 

(2) Relaxarea disciplinei în familie este o altă piedică 
în calea unei educații religioase de succes. Părintele primește 

 
3 Din acest motiv, mulți părinți au ales în vremurile noastre să își educe copiii acasă. 
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de la Dumnezeu o măsură de autoritate asupra copiilor lui, pe care 
el nu poate neglija să o folosească fără să se facă vinovat de călcarea 
în picioare a poruncilor Cerului. Fiecare familie este o comunitate 
care trebuie condusă strict, chiar dacă nu într-o manieră tiranică. 
Fiecare tată este un fel de suveran în familia lui, chiar dacă nu un 
asupritor. El este ca un legiuitor, nu un simplu sfătuitor. Voia lui 
ar trebui să fie literă de lege, nu un simplu sfat. El este chemat să 
poruncească, să înfrâneze, să pedepsească, iar copiii sunt chemați 
să asculte de el. Dacă este necesar, el trebuie să avertizeze, să mustre 
și să disciplineze, iar ei sunt chemați să i se supună respectuos. El 
trebuie să decidă ce cărți vor citi copiii lui, ce prieteni să aibă, ce 
angajamente să își asume și cum să își folosească timpul. Dacă el 
vede vreun lucru greșit, nu trebuie să intervină în maniera timidă, 
firavă și ineficientă a lui Eli – „„Pentru ce faceți astfel de lucruri, 
fiii mei?” (1 Sam. 2:23) – ci cu interdicții blânde, dar ferme. El tre-
buie să își cârmuiască familia și, prin întreaga lui purtare, să îi facă 
pe copii să știe că îi datorează ascultarea. 

Oriunde disciplina lipsește, în acea familie se adaugă și con-
fuzia și anarhia. Totul funcționează greșit în absența ei. Un grădi-
nar poate semăna cele mai alese semințe, dar dacă nu smulge buru-
ienile și nu taie ramurile care cresc greșit, el nu se poate aștepta să 
vadă florile lui crescând sau grădina lui înflorind. Părintele poate 
să dea cea mai bună învățătură, dar dacă nu stârpește pornirile rele 
prin disciplină, dacă nu corectează obiceiurile rele, dacă nu înfrâ-
nează corupția și nelegiuirea, nimic bun nu poate rezulta din truda 
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lui. El poate fi un bun predicator și un bun preot, dar dacă nu este 
și un bun rege, totul este în zadar. Odată ce părintele își rupe scep-
trul sau îl împrumută copiilor lui ca pe un lucru cu care ei se pot 
juca, poate ajunge să abandoneze orice nădejde de succes de pe 
urma educației religioase... Problema multor familii este că disci-
plina este nestatornică și schimbătoare, fiind dusă uneori până la 
stadiul de tiranie, și relaxată alteori până la totala abolire a reguli-
lor, astfel că acei copii fie tremură ca niște robi, fie se revoltă ca 
niște rebeli; în anumite momente suspină de parcă s-ar afla sub un 
jug de fier, iar în altele se poartă de parcă s-ar afla într-o stare de 
libertate fără limite. Aceasta este o abordare total stricată, iar efec-
tele ei sunt în general exact acelea la care ne putem aștepta. 

În anumite cazuri, disciplina începe să fie aplicată prea târ-
ziu. În altele, încetează prea curând. Rolul tatălui, care are autori-
tate, este aproape egal ca durată cu relația lui parentală. Imediat ce 
poate gândi rațional, copilul ar trebui să simtă că le datorează as-
cultare părinților lui. Dacă el ajunge la anii adolescenței înainte de 
a se supune exercitării blânde a autorității părinților lui, cel mai 
probabil va ajunge ca un bivol neîmblânzit, care se opune înjugă-
rii. Pe de altă parte, atât timp cât copiii rămân sub acoperișul pă-
rinților, ei trebuie să se supună regulilor de disciplină ale familiei. 
Mulți părinți greșesc mult abdicând de la autoritatea lor în favoa-
rea unui fiu sau a unei fiice, pentru că acel copil se îndreaptă către 
vârsta adultă. Este vrednic de milă să vezi un băiat sau o fată la 15 
ani... cărora li se permite să semene semințele răzvrătirii în familie 
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și li se dă voie să acționeze în opoziție față de autoritatea părintească 
până ce părintele prea delăsător abandonează frâiele cârmuirii în 
mâinile copiilor sau până ce, prin purtarea lui, îi declară pe copiii lui 
ca fiind într-o stare de independență. Nu trebuie să existe nicio 
luptă pentru putere, căci acolo unde copilul s-a obișnuit să asculte, 
chiar din pruncie, jugul ascultării va fi perceput în general ca ușor. 
Dacă nu, iar de timpuriu începe să se manifeste o atitudine rebelă, 
un tată înțelept ar trebui să se păzească și să nu tolereze niciun ames-
tec, nici măcar gradual, peste autoritatea lui. În același timp, aseme-
nea presiunii crescute din atmosferă, autoritatea lui mai mare ar tre-
bui să fie simțită fără să fie văzută. Aceasta o va face irezistibilă. 

(3) Asprimea nepotrivită, pe de altă parte, este la fel de 
dăunătoare ca toleranța nelimitată. Dacă toleranța fără limite 
și-a ucis zecile ei de mii, asprimea exagerată și-a distrus miile ei. 
Printr-o autoritate care nu poate greși, ni se spune că funiile dra-
gostei sunt legături omenești. În dragoste este o putere formativă. 
Mintea omului este formată astfel încât să fie gata să se lase influ-
ențată de blândețe. Oamenii se lasă mai ușor conduși să își facă da-
toria decât să fie forțați să o facă... Dragostea pare un element atât 
de esențial al caracterului părinților, încât există ceva șocant de re-
voltător nu doar într-un părinte crud, nu doar într-un părinte as-
pru și lipsit de blândețe, ci chiar într-un părinte cu o inimă rece. 
Studiați caracterul părintesc așa cum este manifestat cel mai bine 
în cea mai profundă imagine morală, anume în Pilda Fiului Risi-
pitor. Când un tată conduce în totalitate printr-o autoritate rece, 
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seacă și goală; prin simple porunci, interdicții și amenințări; prin 
încruntări nepresărate cu zâmbete; când prietenul nu este ameste-
cat niciodată cu legiuitorul, nici autoritatea ajustată de dragoste; 
când purtarea lui produce doar o frică servilă în inimile copilului 
lui, în locul unei dragoste generoase; când el este slujit dintr-o 
groază de efectele neascultării, nu dintr-o conștientizare a plăcerii 
ascultării; când el stârnește mai degrabă groază în familie, aseme-
nea unui polițist încruntat, decât ca un înger păzitor al bucuriilor 
ei; când chiar și situațiile accidentale dau naștere unei furtuni sau 
când greșelile produc un uragan de patimi în pieptul lui; când cei 
ce greșesc înclină spre eschivare sau minciună în speranța că, prin 
ascunderea adevărului, vor evita acele corecții severe pe care dezvă-
luirea lui le atrage întotdeauna; când bucuriile inocente sunt între-
rupte inutil; când, în fapt, nu se vede nimic dintr-un tată, ci numai 
un tiran – oare ne putem aștepta ca religia să crească pe un sol ca 
acesta? Ea poate crește astfel la fel de bine pe cât ne-am putea aș-
tepta ca o plantă de la tropice să crească într-o zonă unde pământul 
este veșnic înghețat. 

Este inutil ca un astfel de tată să dea lecții despre religie. El 
îngheață sufletul elevilor lui. El le împietrește inimile, făcându-le 
impermeabile. El îi pregătește să alerge mai iute spre pierzarea lor 
imediat ce scapă din jugul robiei lor și își pot folosi libertatea de a-
și satisface poftele într-un fel nestăpânit. 

Astfel, în toată purtarea lor, părinții să fie un amestec de le-
giuitori și prieteni, și să își tempereze autoritatea prin blândețe... Să 
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acționeze astfel încât copiii lor să fie convinși că legea lor este sfântă 
și că porunca pe care au primit-o este sfântă, dreaptă și bună, și că 
a se lăsa astfel cârmuiți înseamnă să fie binecuvântați. 

(4) Purtarea inconsecventă a părinților este un obsta-
col frecvent și puternic în calea succesului educației religi-
oase... Cum trebuie să fie influența exemplului părinților? Întru-
cât vorbesc aici despre părinți religioși, evident că presupun că ei 
dovedesc într-o anumită măsură că trăiesc o religie reală... În pur-
tarea părinților, copiii pot vedea un crâmpei din religie. Dar el este 
însoțit de atât de multe inconsecvențe minore, de o ceață de im-
perfecțiuni, că ea le stârnește puțină prețuire și le crește respectul 
foarte puțin. Există atât de multă gândire lumească, atât de multă 
conformare cu nebuniile la modă, atât de multă fluctuație în evla-
via manifestată în familie, atâtea izbucniri frecvente de tempera-
ment necreștin, atâtea suspine imposibil de liniștit și atâtea cârteli 
în încercările vieții, atâtea animozități frecvente față de ceilalți creș-
tini, lucruri observabile în purtarea unora, încât copiii lor văd reli-
gia în cea mai dezavantajoasă lumină posibilă. Consecința este că 
acest lucru fie le diminuează standardul evlaviei, fie le inspiră un 
dezgust total față de ea. 

Dragi părinți, întrucât vă doriți ca învățăturile și îndemnu-
rile adresate de voi familiilor voastre să izbândească, întăriți-le prin 
puterea unui exemplu sfânt. Nu este suficient să fiți evlavioși în ge-
neral, ci să fiți evlavioși în totul; nu doar să fiți ucenici adevărați, ci 
unii remarcabili; nu doar să fiți creștini sinceri, ci și consecvenți. 
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Standardul religiei voastre trebuie să fie foarte înalt. Unora dintre 
părinți le-aș da acest sfat: Spuneți-le copiilor voștri mai puțin despre 
religie, sau dovediți mai mult din influența ei. Abandonați rugă-
ciunea în familie, sau abandonați păcatele familiei. Aveți grijă cum 
acționați, căci toate acțiunile voastre se văd în mijlocul familiei. 
Nu vorbiți niciodată despre religie decât cu respect. Nu fiți încli-
nați să vorbiți despre greșelile celorlalți creștini. Când un astfel de 
subiect este adus în discuție, vorbiți într-o atitudine de dragoste 
față de cel care a greșit și de dezgust hotărât față de greșeala săvâr-
șită. Mulți părinți au provocat răni ireparabile în mințile copiilor lor 
printr-o dispoziție de a găsi, de a vorbi și aproape de a se bucura de 
inconsecvențele altor creștini. Nu luați niciodată în râs și nici nu că-
utați greșeli în predicatorul pe care îl ascultați. Mai degrabă lăudați-
i predicile, așa încât copiii voștri să îi poată asculta cu mai mare aten-
ție. Îndreptați-le privirile către cei mai maturi creștini. Arătați-le 
atractivitatea evlaviei exemplare. Pe scurt, străduiți-vă să faceți ca 
exemplul vostru să poată ajuta, nu să împiedice eforturile pe care le 
faceți spre convertirea copiilor voștri, astfel că „ce fel de oameni ar 
trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă” (2 Petru 3:11). 

(5) Un alt obstacol în calea succesului educației religi-
oase constă uneori din purtarea sălbatică a unui membru mai 
în vârstă al familiei, mai ales în cazul unui fiu dedat excesiv 
plăcerilor. În general, ramurile mai avansate în vârstă ale unei fami-
lii au o influență considerabilă asupra restului familiei, și dau adese-
ori tonul în aspectele morale din viețile celorlalți. Frații și surorile 
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lor mai mici privesc către ei. Ei aduc în casă prieteni, cărți și dis-
tracții, modelând astfel caracterul surorilor și al fraților lor mai 
mici. De aceea, este de o mare importanță ca părinții să le acorde o 
atenție specială copiilor lor mai mari. Dacă, din nefericire, obice-
iurile acestora sunt hotărât în conflict cu încurajarea la sfințenie a 
restului familiei, dacă este posibil, ei trebuie îndepărtați de ea. Un 
singur fiu destrăbălat poate să îi ducă în rătăcire pe toți frații lui. 
Am văzut acest lucru și, în unele cazuri, durerea a fost foarte mare. 
Un părinte se poate simți lipsit de dorința de a-l trimite de acasă pe 
un copil răzvrătit, pentru că se teme că el va ajunge într-o stare și 
mai rea. Dar blândețea arătată față de el în acest fel ar fi o cruzime 
față de ceilalți. Răutatea este contagioasă, mai ales când persoana 
bolnavă este un frate. 

(6) Prieteniile rele cu persoane din afara familiei anu-
lează toată influența educației religioase dată acasă. Un pă-
rinte creștin trebuie să fie mereu veghetor la prieteniile pe care co-
piii lui sunt înclinați să și le facă. Acesta este un subiect care ar tre-
bui să îi preocupe deopotrivă pe copii și pe părinți. Un singur pri-
eten ales cum nu trebuie poate să anuleze tot binele pe care i-l fa-
ceți acasă copilului vostru. Este imposibil să fiți suficient de vigi-
lenți în această privință. Încurajați-i încă din pruncia lor să privească 
la voi ca fiind aceia care alegeți cine să le fie prieteni. Arătați-le clar 
nevoia ca lucrurile să stea astfel, și formați în ei un obicei de a vă 
consulta în orice situație. Nu încurajați niciodată o prietenie care 
nu ar putea avea o influență hotărât pozitivă asupra caracterului 
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lor religios. Acest avertisment nu a fost niciodată mai necesar ca în 
vremurile prezente. Tinerii sunt aduși împreună foarte mult de or-
ganizațiile religioase care se formează în zilele noastre... Cu toate 
acestea, este mai degrabă o naivitate să credem că toți tinerii activi 
de la școlile duminicale, de la societățile misionare pentru tineri și 
așa mai departe, ar fi prieteni potriviți pentru fiii și fiicele noastre. 

(7) Dezbinările care au loc uneori în bisericile noastre 
și care îi umplu pe creștini de amărăciune unii față de alții, 
au o influență foarte nefastă asupra minților celor tineri. Ei 
văd atât de multe lucruri care sunt la polul opus atitudinii și carac-
terului distinctiv al creștinismului de ambele părți ale conflictelor, 
și pătrund atât de adânc în gândirea și simțămintele uneia dintre 
tabere, încât fie atenția lor este abătută de la lucrurile esențiale ale 
credinței, fie se aleg cu prejudecăți față de ele. Eu cred că aceasta 
este una dintre consecințele cele mai dureroase și mai dăunătoare 
ale disputelor din biserici... 

(8) Atitudinea de independență, încurajată de obiceiu-
rile și opiniile lumii, este o altă piedică față de efectele bune 
și de dorit ale educației religioase. Înclinația foarte evidentă din 
aceste timpuri de a extinde privilegiile copiilor prin diminuarea 
prerogativelor părinților lor nu ajunge nici să îi mângâie pe pă-
rinți, nici să le aducă vreun beneficiu copiilor. Răzvrătirea împo-
triva unei autorități pe drept constituită nu poate fi o binecuvân-
tare în nicio circumstanță; toți părinții înțelepți, alături de toți 
tinerii înțelepți, ar trebui să își dea mâinile în susținerea autorității 
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părintești corecte. Oricât de precoce s-ar simți unii tineri că s-au 
apropiat de maturitate, astfel încât autoritatea părintească să li se 
pară că îi asuprește, apropierea mai naturală și mai lentă de matu-
ritate a altora va recunoaște autoritatea părintească drept o bine-
cuvântare. Copiii care percep jugul parental ca pe o povară nu vor 
privi la jugul lui Hristos ca un lucru benefic. 

Dragii mei prieteni, acestea cred eu că sunt principalele ob-
stacole în calea succesului acelor eforturi făcute de mulți în educa-
ția religioasă a copiilor lor. Gândiți-vă la ele cu seriozitate și, după 
aceasta, străduiți-vă să le evitați... și, chiar dacă nu neglijați niciun 
mijloc care poate să le crească mângâierea, numele și utilitatea în 
această lume, concentrați-vă eforturile și folosiți cea mai nobilă 
energie într-o manieră biblică, judicioasă și perseverentă de educa-
ție religioasă a copiilor voștri. 

*  *  * 

Fragment din The Christian Father’s Present to His Children, republicată de 
Soli Deo Gloria, Reformation Heritage Books, www.heritagebooks.org.  

*  *  * 

John Angell James (1785-1859): predicator congregaționalist englez; 
autor creștin prolific; s-a născut la Blandford, Dorsetshire, Anglia. 
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DRAMA DE A AVEA                               
COPII NECREDINCIOȘI  
Edward Lawrence (1623-1695) 

 

„Un fiu nebun îi aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-
a născut” (Prov. 17:25). 

 

Este o nenorocire foarte mare ca părinții evlavioși să aibă co-
pii răi și necredincioși. Versetul nostru spune că „un fiu nebun îi 
aduce necaz tatălui său, și amărăciune celei ce l-a născut” (Prov. 
17:25). Având același sens, un alt verset ne spune următoarele: 
„Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun 
nu poate să se bucure” (Prov. 17:21). Altfel spus, un fiu nebun îl 
lipsește pe părintele său de toată bucuria. „Un fiu nebun este o ne-
norocire pentru tatăl său” (Prov. 19:13)... 

Gravitatea acestei nenorociri se arată în patimile și sen-
timentele provocate în părinți, care sunt astfel influențați și 
conduși de acestea. Mă voi referi în continuare la trei dintre aces-
tea: frică, supărare și întristare. 

Frica. Frica este o emoție chinuitoare și, de aceea, părinții 
evlavioși nu sunt niciodată lipsiți de teamă în legătură cu copiii lor 
necredincioși. Lor le este frică că oricine ar veni să le bată la ușă, 
orice vizită a poștașului și orice prieten care se apropie de casa lor 
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le-ar putea aduce vești triste despre copiii lor neascultători. Voi su-
blinia acest lucru oferindu-vă trei aspecte din viața copiilor neas-
cultători, de care părinții se tem ca nu cumva să audă. 

Părinților credincioși le este frică ca nu cumva copiii lor să 
practice păcate grosolane. De acest lucru se temea și Iov, căci, când 
copii lui petreceau, Iov zicea: „Se poate ca feciorii mei să fi păcătuit 
și să fi cugetat cu păcat împotriva lui Dumnezeu” (Iov 1:5). Copiii 
se află adesea în afara privirii părintești, însă părinții credincioși se 
tem de aceasta: ei știu că copiii lor sunt mereu expuși ispitelor dia-
volului, capcanelor acestei lumi și ademenirilor prietenilor lor răi. Ei 
știu că inimile lor corupte sunt orientate către a se înfrupta din 
aceste ispite și că ei L-au provocat pe Dumnezeu să îi abandoneze 
poftelor lor. De aceea, astfel de părinți trăiesc o continuă frică, o 
teamă ca nu cumva sărmanii lor copii să mintă, să înjure, să bles-
teme, să curvească, să se țină de beții, de necurății, de batjocorirea 
celorlalți și astfel de distrugerea vieților lor și a vieților altor persoane. 

Părinților credincioși le este teamă ca nu cumva să se abată 
asupra copiilor lor vreo judecată grea de la Dumnezeu în această 
viață. Când fiul său Absalom era în fruntea răzvrătirii împotriva 
tatălui său și se afla pe câmpul de bătălie, David s-a temut ca nu 
cumva fiul său să piară în păcatele lui. Acești părinți știu că sărma-
nii lor copii nu se află pe calea lui Dumnezeu și, ca păsările care 
rătăcesc de la cuibul lor (Prov. 27:8), ei sunt expuși la tot felul de 
pericole, știind avertismentele Cuvântului lui Dumnezeu împo-
triva lor și cunoscând ce situații înfricoșate sunt descrise cu privire 
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la răzbunarea pe care Dumnezeu o aduce asupra copiilor neascul-
tători. De aceea, acești părinți se tem ca nu cumva păcatele copiilor 
lor să îi ducă la o moarte prematură și rușinoasă. 

Părinților credincioși le este frică de condamnarea veșnică a 
copiilor lor. Ei se tem ca nu cumva copiii lor să fie niște copii ai mâ-
niei și să trăiască în acele păcate pentru care mânia lui Dumnezeu 
vine asupra copiilor neascultării. Acești părinți cred în existența Ia-
dului, căci, așa cum credința în făgăduințele Scripturii este esența 
lucrurilor nădăjduite, tot așa credința care vede avertismentele Bi-
bliei este esența lucrurilor care sunt demne de temut. De aceea, ei nu 
pot decât să tremure la gândul că dragii lor mielușei, pe care i-au hră-
nit și îndrăgit atât de mult, sunt în orice moment în pericolul de a fi 
aruncați în iazul de foc, care a fost pregătit pentru demoni. 

Supărarea. Supărarea este un alt sentiment produs în părin-
ții credincioși de răutatea copiilor lor. Acest lucru este unul chinu-
itor, căci un om supărat nu este niciodată ferit de necazuri. Cu cât 
este voința acestor părinți îndreptată mai mult către a avea copii 
credincioși, cu atât ajung ei să fie mai provocați la mânie și mai su-
părați din pricina păcatelor acestor copii. Ei sunt supărați când își 
văd copiii provocându-L pe Dumnezeul față de care ei, ca părinți, 
sunt atât de atenți să Îi fie plăcuți. Când vezi distruse sufletele preți-
oase ale copiilor lor, pentru care ei se trudesc ca să fie mântuite, și 
când îi văd irosindu-și rodul muncii, după multă trudă, rugăciuni și 
griji, pe poftele stricate ale copiilor lor, nu se poate să nu fie supărați. 
Ei nici nu pot să nu se gândească la copiii lor cu întristare, nu pot 
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să vorbească despre ei fără întristare și nu pot privi către ei fără în-
tristare; astfel, copiii lor, în loc să fie bucuria și încântarea lor, sunt 
o cruce continuă și o sursă de îngrijorare. 

Întristarea. Părinții credincioși sunt adânc afectați de întris-
tare și durere din cauza răutății copiilor lor. Harurile părinților îi de-
termină să plângă din cauza păcatelor copiilor lor. Faptul că ei cu-
nosc mântuirea face ca inimile lor să sângereze când își văd copiii că 
își bat joc de acea slavă pe care părinții o văd în Dumnezeu și în Hris-
tos. Ca părinți, ei se hrănesc din Hristos prin credință, dar sunt în-
durerați să își vadă copiii hrănindu-se din plăcerile trecătoare mur-
dare ale păcatului. Dragostea lor pentru Dumnezeu îi face să suspine 
când își văd copiii că iubesc păcatul, că iubesc relele cele mai groaz-
nice și că Îl urăsc pe Dumnezeu, care este Binele suprem. 

Dimensiunea acestei suferințe este dovedită prin opt 
lucruri care o înmulțesc. În primul rând, întristarea lor crește 
când își amintesc ce plăcere și încântare au fost acești copii pentru 
ei, în pruncia lor. Acum, însă, îi chinuie realmente să vadă cum 
zâmbetele lor plăcute și suave s-au transformat în priviri batjoco-
ritoare și disprețuitoare, și cum fărâmele de cuvinte plăcute din 
pruncie s-au transformat în înjurături, vorbe urâte și minciuni. Îi 
chinuie gândul că aceia care erau odată atât de nerăbdători să îi îm-
brățișeze, să îi sărute și să alerge când le cereau să facă ceva, acum 
își ridică călcâiul împotriva lor. 

În al doilea rând, întristarea lor crește când se văd pe ei înșiși 
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atât de dezamăgiți cu privire la speranțele pe care și le puseseră în 
legătură cu copiii lor. „O nădejde amânată”, scria Solomon, „îm-
bolnăvește inima” (Prov. 13:12). Dar a ajunge dezamăgit și lovit de 
aceste speranțe neîmplinite, aceasta îți frânge inima. Când acești 
părinți își amintesc cât de plăcut a fost cândva pentru ei să îi audă 
pe copiii lor rostindu-și catehismul sau să îi audă spunând cuvinte 
frumoase despre Dumnezeu și despre Hristos, nu pot fi decât 
foarte dezamăgiți ca aceiași copii, pe care ei, ca și Ana, i-au dedicat 
Domnului, să se vândă pe sine diavolului. 

În al treilea rând, întristarea acestor părinți crește când co-
piii lor ajung să fie atât de goliți de dragoste față de părinții lor și 
să constate cum tovărășia mincinoșilor, a bețivilor, a curvarilor și a 
hoților este mai atractivă și încântătoare pentru ei decât să stea în 
prezența părinților lor. 

În al patrulea rând, întristarea lor crește când se uită la co-
piii sfinți ai altora, și sunt nevoiți să spună, „Iată copiii care îi fac 
fericiți pe mama și tatăl lor”, în timp ce copiii lor, care sunt carne 
din carnea lor, copiii sfaturilor, rugăciunilor, jurămintelor și lacri-
milor lor, trăiesc ca și cum tatăl lor „ar fi un Amorit și mama lor o 
Hetită!” (Ezec. 16:3). 

În al cincilea rând, întristarea este și mai mare în cazul pă-
rinților care nu au decât un copil, și până și acesta se dovedește a fi un 
neascultător și un nebun. Și cât de mulți se află în această situație. 
Scriptura vorbește despre aceasta ca despre cea mai tragică dintre 
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întristări, comparând-o cu jalea care urmează morții singurului co-
pil dintr-o familie, „Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac și 
tăvălește-te în cenușă, jelește-te ca după singurul tău fiu, varsă la-
crimi, lacrimi amare!” (Ier. 6:26). „Îl vor plânge cum plânge cineva 
pe singurul lui fiu, și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe 
un întâi născut” (Zah. 12:10). Știu că aceste versete ale Scripturii 
vorbesc despre părinții care jelesc moartea unicului lor fiu, dar nu 
este atât de dureros să îți conduci singurul copil la groapă, pe cât 
este să îți vezi singurul copil trăind dezonorându-L pe Dumnezeu, 
fiind un blestem pentru generația lui, și distrugându-și continuu 
sufletul său prețios. Este o situație care amărăște inima peste mă-
sură când părinții îi dedică unui singur copil toată dragostea, bu-
nătatea, grija, costul, durerile, rugăciunile și postul pe care alții le 
împart tuturor copiilor lor și, cu toate acestea, acel singur copil al 
lor se dovedește un monstru al stricăciunii, ca și cum păcatele mul-
tor copii necredincioși s-ar concentra în el. 

În al șaselea rând, întristarea este peste măsură de 
mare când slujitorii sfinți ai lui Dumnezeu sunt tații nebunilor, 
situație des întâlnită. Aceasta este una dintre cele mai groaznice, 
pentru că ei, care au cheile Împărăției cerurilor, sunt nevoiți să îi 
încuie afară pe propriii copii, care vor face obiectul mâniei lui 
Dumnezeu. Știind mai mult decât alții cât de grozav este să cazi în 
mâna lui Dumnezeu spre pedeapsă, și cât de groaznice sunt terorile 
Iadului, acești oameni trebuie să fie cu atât mai afectați când sunt 
conștienți că, în prezent, aceasta este soarta propriilor lor copii. 
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În al șaptelea rând, întristarea este peste măsură de mare 
când copiii părinților care i-au dedicat lui Dumnezeu ca să Îl slu-
jească în propovăduirea Evangheliei, se dovedesc niște păgâni. Este 
foarte jalnică situația când părinții intenționează să îi dedice pe co-
piii lor celei mai înalte slujiri în biserică și să investească în educația 
lor în acest scop, dar acești copii se dovedesc a fi o sare fără gust, 
care nu mai este bună decât să fie aruncată afară și să fie călcată în 
picioare. 

În al optulea rând, întristarea este peste măsură de mare 
când copiii sunt o sursă de amărăciune pentru părinții lor ajunși la 
vârsta bătrâneții, și când aruncă țărână peste părul lor albit, care 
este slava lor, lucru împotriva poruncii lui Dumnezeu. Solomon 
ne spune: „Nu nesocoti pe mamă-ta, când a îmbătrânit” (Prov. 
23:22). Zilele bătrâneții sunt zile rele; până și vârsta înaintată este 
aducătoare de suferință și boli fără vindecare. Până și lăcusta, o vi-
etate atât de ușoară, li se pare o povară acestor părinți bătrâni. De 
aceea, trebuie să fie cu atât mai dureros pentru ei să fie chinuiți de 
copiii lor răi, atunci când cei puternici (cum cred păstorii că denu-
mește Solomon picioarele) se pleacă, iar copiii lor, care ar trebui să 
fie ajutorul și susținerea lor la bătrânețe, le frâng inimile și fac ca 
perii lor albi să se plece în mormânt cu durere. 

*  *  * 

Fragment din Suspinele părinților pentru copiii lor nemântuiți,                         
publicată de Editura MAGNA GRATIA.  

*  *  * 



 

Edward Lawrence (1623-1695): predicator englez din perioada ne-
conformiștilor; a studiat la Magdalene College, Cambridge; a fost alun-
gat de la amvon în anul 1662 prin Legea Uniformității; iubit și respectat 
de alți puritani, precum Matthew Henry și Nathanael Vincent; s-a năs-
cut la Moston, Shropshire, Anglia. 

*  *  * 

Dacă nu suntem atenți la cei tineri, se poate să nu mai fie nimeni 
care să țină sus steagul Domnului când noi ne vom odihni în mor-
mintele noastre. În chestiunile doctrinare, veți putea găsi frecvent 
congregații sănătoase care se îmbolnăvesc spiritual în decursul a 30 
sau 40 de ani, iar acest lucru se petrece foarte des din cauză că pă-
rinții nu și-au catehizat copiii în doctrinele esențiale ale Evanghe-
liei. – Charles Spurgeon 

*  *  * 

Învățați să le spuneți „nu” copiilor voștri. Arătați-le că sunteți în 
măsură să refuzați să le dați ceea ce credeți că nu este potrivit pentru 
ei. Arătați-le că sunteți gata să pedepsiți neascultarea și că, atunci 
când vorbiți despre pedeapsă, nu sunteți dispuși doar să amenințați 
cu pedeapsa, ci și să o puneți în aplicare. – J. C. Ryle 
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SUSPINELE PĂRINȚILOR PENTRU 
COPIII LOR NECREDINCIOȘI 

Edward Lawrence (1623-1695) 
 

Mă voi adresa acum acelor părinți care trec prin această su-
ferință de a avea copii necredincioși, și vreau să îi sfătuiesc cum să 
o suporte, folosindu-mă de opt îndemnuri. 

1) Urâți ca pe un mare păcat să vă lăsați învinși de această 
suferință, adică fie să nu vă mai faceți datoria sau să vă cufundați 
în amărăciune. Dacă stricăciunea lor vă face să eșuați sub povara 
acestei suferințe, aceasta este un semn că v-ați pus prea multă nă-
dejde în copii pentru fericirea voastră. Vreau să vă implor folo-
sindu-mă de cuvintele lui Ioab față de David, pe când acesta din 
urmă plângea cu amar moartea fiului său Absalom: „[tu] arăți azi 
că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori” (2 Sam. 19:6). 
Așa vă spun și eu, că, dacă vă comportați astfel, prăbușindu-vă sub 
povara unui copil neascultător, afirmați că pentru voi n-ar exista 
nici Dumnezeu și nici Hristos. 

2) Luați în considerare că o astfel de suferință poate să vină și 
asupra celor mai dragi dintre copiii lui Dumnezeu. Nu trebuie să vă 
gândiți la aceasta ca și cum ați fi primii părinți evlavioși care au copii 
necredincioși, sau ca și cum vi s-ar întâmpla vreun lucru ciudat. Vă 
mărturisesc că, acolo unde un necaz pare să fie singular sau din cale-
afară de mare, este mai mare probabilitatea de a-l copleși pe cel în 
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suferință, pentru că el va fi tentat să creadă că la mijloc ar fi vreo 
supărare deosebită a lui Dumnezeu față de el. [Ei] spun ca și bise-
rica, „voi, care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo 
durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în 
ziua mâniei Lui aprinse!” (Plâng. 1:12). Dar această suferință este 
una obișnuită și este consecventă cu harul mântuitor al lui Dum-
nezeu destinat lor, fiind o nuia care a fost de folos multora dintre 
cei neprihăniți. 

3) Gândiți-vă la multe alte suferințe, mult mai grave, care 
s-ar fi putut abate asupra voastră. Iată numai trei astfel de necazuri 
mai mari, care v-ar putea face oricând viața mult mai tristă. În pri-
mul rând, voi înșivă ați fi putut fi niște oameni necredincioși, răi și 
stricați. Dacă marele Iehova v-ar fi condamnat și blestemat pentru 
vecie, aceasta v-ar fi făcut situația mult mai mizeră decât faptul că 
sunteți chinuiți pentru o vreme de un copil rău. În al doilea rând, 
ai fi putut avea un soț sau soție care să fie ca un putregai în oasele 
tale. În versetul următor, Solomon pare să vorbească despre un to-
varăș de viață care este mai rău decât a avea un copil stricat, „Un 
fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, și o nevastă gâlcevi-
toare este ca o streașină de pe care picură într-una” (Prov. 19:13). 
O astfel de soție este ca picurarea constantă a ploii care pătrunde 
prin acoperișul unei case, ducând la putrezirea clădirii, la distrugerea 
bunurilor din ea și la ruinarea atât a casei cât și a celor ce locuiesc în 
ea. Pe cât ți-ar fi soția mai apropiată și mai dragă inimii tale prin 
comparație cu copilul, pe atâta suferința ta într-o astfel de situație 
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ar fi mai mare. În al treilea rând, Dumnezeu i-ar fi putut deja lăsa pe 
copiii voștri să piară în păcatele lor. Dacă nu aveți decât un copil cre-
dincios, bucuria voastră legată de acest lucru ar trebui să compen-
seze mult din întristarea dată de necredincioșia celorlalți copii... 

5) Faceți ca amărăciunea voastră să fie călăuzită de Scrip-
tură și de rațiune, astfel încât să nu Îl provocați pe Dumnezeu, să 
nu vă pângăriți sufletele și să nu vă răniți conștiințele prin lacrimi 
și suspine păcătoase. Pentru aceasta, vă sfătuiesc să respectați urmă-
toarele două reguli: în primul rând, plângeți mai mult pentru pă-
catele lor, prin care ei Îl provoacă și Îl dezonorează pe Dumnezeu, 
și prin care se ruinează și se pângăresc pe ei înșiși decât să plângeți 
pentru orice lucru care vă face pe voi de rușine în fața altora sau pe 
care îl pierdeți pe lumea aceasta din cauza lor. Faceți acest lucru 
astfel încât să arătați că dragostea pentru Dumnezeu și pentru su-
fletele copiilor voștri, nu dragostea de lume, are cea mai puternică 
influență asupra întristării voastre. Mă tem că, în general, în părin-
ții evlavioși se naște prea multă amărăciune pământească și prea 
puțină amărăciune divină în astfel de situații. În al doilea rând, nu 
lăsați ca amărăciunea voastră să vă îmbolnăvească trupurile și să vă 
afecteze sănătatea. Dumnezeu nu ne cere să plângem mai mult 
pentru păcatele copiilor noștri decât plângem pentru păcatele 
noastre. El nu ne poruncește niciodată să ne împlinim menirea 
prin întristare în așa fel încât să ne distrugem trupurile, care sunt 
templul Duhului Sfânt. Adevărul este că întristarea biblică este să-
nătatea sufletului și ea niciodată nu rănește trupul – căci harul este 
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întotdeauna un prieten, niciodată un vrăjmaș al naturii. De aceea, 
nu vă privați pe voi înșivă de toate oportunitățile de a-L cinsti pe 
Dumnezeu și de a sluji bisericii Sale. Nu faceți așa încât să vă dis-
trugeți unul pe altul ca soți, și aveți grijă să nu vă transformați co-
piii în orfani datorită unei astfel de amărăciuni. Aceste lucruri nu 
Îl vor onora nici pe Dumnezeu, nu vă vor ușura suferința și nici nu 
vor face nimic bun pentru copiii voștri răi și vrednici de milă. 

6) Străduiți-vă să vă întăriți în harurile voastre în timpul 
cât suferiți din pricina copiilor voștri. Aveți nevoie de mai multă 
cunoaștere, înțelepciune, credință, speranță, dragoste, blândețe și 
răbdare, ca să fiți capabili și pregătiți să purtați această suferință 
mai mult decât pe altele. Trebuie să priviți la Dumnezeu și la Hris-
tos și să vă bucurați de El, să țineți vie această bucurie în inimile 
voastre în timpul cât sunteți afectați de această suferință mai mult 
decât de oricare alte necazuri. Totuși, prin puterea lui Hristos, pu-
teți fi făcuți capabili nu doar să purtați această încercare, ci și să 
căpătați cinste prin ea; și, cu cât este mai mare tulburarea, cu atât 
mai mult bine ați putea primi prin ea. 

7) Mângâiați-vă în faptul că cele mai bune și mai mărețe 
lucruri, pentru care v-ați rugat cel mai mult, pe care le-ați așteptat 
cel mai mult, pe care le-ați dorit și le-ați iubit mai mult, sunt toate 
asigurate pentru voi. Dumnezeul vostru este și va fi binecuvântat 
și glorios pentru totdeauna, indiferent care va fi soarta copilului 
vostru. Toate perfecțiunile Sale infinite lucrează pentru gloria Sa. 
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Hristos Însuși este al lui Dumnezeu și Își face lucrarea de Mijloci-
tor ca Slujitor al Lui și pentru gloria Tatălui. Toți îngerii și sfinții 
binecuvântați Îl vor onora, admira, iubi și lăuda pe veci. 

Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt pe vecie ai voștri 
și vor fi pe veci glorificați când voi sunteți binecuvântați și când 
veți fi primiți în glorie. Aveți un copil rău, dar aveți un Dumnezeu 
bun. Când știți că toată lucrarea voastră va fi finalizată, că păcatele 
voastre sunt iertate și date morții, că harurile voastre sunt perfecte, 
când știți că trupurile și sufletele voastre se pregătesc pentru glori-
ficare – este posibil ca un copil necredincios să vă facă toate mân-
gâierile să piară? 

8) Fiți conștienți că această suferință nu va dura multă 
vreme. Vă mărturisesc că nu știu și nici nu aș putea găsi ceva anume 
care să poată înălța inima deasupra acestui necaz în afara cunoaș-
terii și a experimentării dragostei infinite a lui Dumnezeu în Hris-
tos pentru om și a veșniciei sfinte și glorioase pe care această dra-
goste o va face practică pentru acel om în scurt timp. Faptul că v-
am arătat că situația voastră este și a fost comună multora dintre 
părinții evlavioși ar trebui să vă mai stingă din tristețe – dar sigur 
că ce valoare are să vă spun că alții sunt sau au fost în situații la fel 
de nefericite ca a voastră? Sau să vă spun că au existat copii la fel de 
stricați ca ai voștri care au fost sfințiți și le-au dat motive de spe-
ranță altora – lucru care să cântărească mai mult în gândurile voas-
tre că ei ar putea să fie mântuiți sau să fie condamnați... Există în 
mod egal motive să ne temem de unul dintre aceste rezultate finale, 
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pe cât trebuie să avem speranță pentru cealaltă situație. Dar pentru 
ca un om să își vadă moartea ca un câștig, să fie gata să plece în acea 
lume unde nu va mai fi nimic din această întristare, și în final să 
vadă că, în Ziua Judecății, copiii lui stricați nu vor mai însemna 
pentru el mai mult decât… niște demoni blestemați, și ca el însuși 
să stea alături de Hristos judecându-i; ca el să iubească și să își gă-
sească plăcerea în sfințenia și dreptatea Judecătorului întregii lumi 
prin declararea sentinței drepte împotriva lor, „Duceți-vă de la 
Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolu-
lui și îngerilor lui!” (Matei 25:41) – acestea sunt adevăruri sufici-
ente pentru a compensa toată durerea extremă avută pentru copiii 
lui necredincioși. 

*  *  * 

Fragment din Suspinele părinților pentru copiii lor nemântuiți,                         
publicată de Editura MAGNA GRATIA.  

*  *  * 

Edward Lawrence (1623-1695): predicator englez din perioada ne-
conformiștilor; a studiat la Magdalene College, Cambridge; a fost alun-
gat de la amvon în anul 1662 prin Legea Uniformității; iubit și respectat 
de alți puritani, precum Matthew Henry și Nathanael Vincent; s-a năs-
cut la Moston, Shropshire, Anglia. 

*  *  * 

Plopul crește repede, și așa cresc și tinerii creștini. Dacă vreți să 
avem bărbați deosebiți în Biserica lui Dumnezeu, căutați-I printre 
cei convertiți în tinerețea lor... Samuel-ii și Timotei-i noștri trebuie 
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să vină dintre cei care cunosc Scriptura din tinerețea lor. O, 
Doamne! Trimite-ne mulți bărbați de acest fel, a căror creștere și 
înaintare să ne uimească la fel cum ne minunăm de creșterea plopi-
lor de pe malurile apelor. – Charles Spurgeon 

*  *  * 

Domnul să vă învețe pe toți cât de prețios este Hristos și ce lucrare 
măreață și completă a săvârșit El spre mântuirea noastră. Apoi, 
sunt încrezător că veți folosi toate mijloacele ca să vă aduceți copiii 
la Isus, ca să poată trăi prin El. Domnul să vă învețe pe toți că aveți 
nevoie ca Duhul Sfânt să vă înnoiască, să vă sfințească și să vă tre-
zească sufletele. De asemenea, sunt sigur că vă veți îndemna copiii 
să se roage lui Dumnezeu fără încetare și să nu se lase până ce El Se 
va coborî în inimile lor cu putere și îi va face făpturi noi. Domnul 
să împlinească acest lucru, ca să am o bună nădejde că vă veți crește 
cu adevărat copiii așa cum se cuvine – să ii creșteți bine pentru 
această viață și pentru viața viitoare; să îi creșteți bine pentru pă-
mânt și pentru Cer; să îi creșteți pentru Dumnezeu, pentru Hristos 
și pentru veșnicie. – J. C. Ryle 
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O OPORTUNITATE UNICĂ DE 
MĂRTURIE ÎNAINTEA LUMII 
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

Apostolul ne reamintește că, într-o vreme de apostazie, a 
spurcăciunii grosolane și a ateismului, când înseși temeliile se cla-
tină, una dintre cele mai izbitoare manifestări ale nelegiuirii este 
„neascultarea de părinți” (2Tim. 3:2)... Oare când vor învăța și vor 
conștientiza autoritățile civile că există o legătură indisolubilă între 
neevlavie și lipsa moralității și a comportamentului decent?... Tra-
gedia este că autoritățile civile – indiferent care ar fi partidul politic 
la putere – par să fie toate guvernate mai degrabă de psihologia 
modernă decât de Scriptură. Ele sunt toate convinse că pot să se 
ocupe direct de nelegiuire, în și prin ele însele. Dar acest lucru este 
imposibil. Nedreptatea este întotdeauna rezultatul nelegiuirii, și 
singura nădejde de a ne întoarce în oricâtă măsură la neprihănire 
în viața oamenilor ține de a avea parte de o trezire a evlaviei. Exact 
aceasta este ceea ce apostolul le spune efesenilor și nouă (Efes. 6:1-
4). Cele mai bune și mai morale perioade din istoria acestei țări și a 
oricărei alte țări au fost întotdeauna cele care au survenit după tre-
ziri religioase puternice. Această problemă a nelegiuirii și a lipsei 
disciplinei, o problemă caracteristică pentru copii și tineri, nu se 
manifesta în urmă cu 50 de ani așa cum o vedem azi. De ce? Pentru 
că tradiția deosebită a Trezirii Evanghelice din secolul al XVIII-lea 
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își manifesta încă influența. Dar, pe măsură ce ea a trecut, aceste 
probleme morale și sociale îngrozitoare au revenit, așa cum ne în-
vață apostolul, așa cum ele au revenit în mod repetat de-a lungul 
secolelor. 

De aceea, situația prezentă ne cere să ne uităm cu atenție la 
afirmația apostolului. Eu cred că părinții și copiii creștini, familiile 
creștine, au o oportunitate unică de a fi o mărturie înaintea lumii 
actuale fiind diferiți. Putem fi adevărați evangheliști mărturisind 
înaintea lumii despre această disciplină, despre această lege și or-
dine, despre această relație autentică între părinți și copii. Putem fi 
mijloacele în mâinile lui Dumnezeu, prin care mulți să ajungă la 
cunoștința Adevărului. De aceea, să gândim în acest fel. 

*  *  * 

Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home & Work:                                       
An Exposition of Ephesians 5:18 to 6:9.  

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): cunoscut predicator expozi-
tiv și slujitor la Westminster Chapel, Londra, Anglia, 1938-68; s-a născut 
în Țara Galilor, Marea Britanie. 
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PROGRAMUL LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI 
• Ești păstor/prezbiter, misionar, evanghelist, 

diacon sau învățător de școală duminicală 
desemnat în biserica locală? 

• Iubești cărțile creștine de calitate, care te 
provoacă să crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI” și 
primești gratuit până la 70 de cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare al programului la 
adresa de internet magnagratia.org/pli.html și trimite-ne 
cererea de înscriere completând formularul de pe internet.  

12 
„Am învățat de la autor să fiu mai atent și mai 
dedicat  în pregătirea predicilor și la slujirea la care 
sunt chemat... mi-a oferit ilustrații prin care oamenii 
pot percepe mai bine frumusețea Evangheliei”. – 
participant la program 

„Aproape fiecare capitol m-a făcut să mă smeresc și 
să mă cercetez referitor la lucrarea mea”. – 
participant la program 
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