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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Planul Lui Dumnezeu 
Pentru Bărbat

Nu oricine este mascul este bărbat. Mă refer la 
un bărbat adevărat, masculin, viril, evlavios. Dacă 
ducem lipsă de ceva astăzi este de bărbați de felul 
acesta: bărbați autentici care să spună asemenea 
lui Iosua: ” Cât despre mine, eu şi casa mea vom 
sluji Domnului” (Iosua 24:15c).

Poți să te naști de sex masculin, dar e nevoie de 
maturitate pentru a fi bărbat. Ești tânăr o singură 
dată, dar poți fi imatur pentru totdeauna. 

CUVÂNT INTRODUCTIV PENTRU FEMEI
Dacă ești deja căsătorită, cred că principiile din 
această broșură te vor ajuta să-l susții și să-l 
încurajezi pe soțul tău să fie felul de bărbat pe care 
l-a intenționat și pe care-l dorește Dumnezeu. 
Dacă ești necăsătorită, aceste principii trebuie să 
fie în prim-planul gândirii tale atunci când evaluezi 
bărbații care intră în viața ta. 

Această broșură este despre valori ale familiei 
și sper că îți vei stabili valorile corect. Nu cunosc 
un alt mod mai bun de a construi o casă după 
voia lui Dumnezeu decât să pornești cu dreptul 
căsătorindu-te cu un bărbat care este dedicat 
planului lui Dumnezeu pentru viața lui. 

E mult mai bine să te căsătorești cu un bărbat 
care nu are un cent dar care valorează un milion 
în ochii lui Dumnezeu, decât să te căsătorești cu 

Această broșură conține mesajul pastorului 
Adrian Rogers Planul Lui Dumnezeu Pentru 
Bărbat (#1782), disponibil în limba engleză 

online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /products/gods-plan-for-the-man-1782

lwf.org /products/treasuring-family-values-series

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.

D R .  A D R I A N  R O G E R S

ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/gods-plan-for-the-man-1782
https://www.lwf.org/products/treasuring-family-values-series
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un bărbat care are un milion dar nu valorează un 
cent. Vorbesc despre un bărbat autentic, un bărbat 
de valoare. Așadar, doamnelor, am încredere că 
veți citi atent și cu rugăciune această broșură, 
apoi o veți împărtăși cu bărbatul din viața voastră, 
rugându-vă ca el să aplice principiile Psalmului 128 
în inima și în casa lui. 

UN BĂRBAT AUTENTIC SE FORMEAZĂ

Odată, cineva vizita un sat și l-a întrebat pe unul 
din bătrânii care trăiau acolo: ”S-a născut vreun om 
mare pe aici?” Omul a răspuns: ”Nu, doar bebeluși”. 

Iată un răspuns înțelept. Acest om spunea ce 
vă ziceam eu mai devreme. Te poți naște de sex 
masculin, dar trebuie să crești pentru a deveni un 
bărbat. Să aflăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
despre ce e nevoie pentru a fi un bărbat autentic în 
ochii lui Dumnezeu:

Ferice de oricine se teme de Domnul şi 
umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri 
de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi 
merge bine. Nevastă-ta este ca o viţă 
roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi 
stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul 
mesei tale.
 Aşa este binecuvântat omul care se 
teme de Domnul. Să te binecuvânteze 
Domnul din Sion, să vezi fericirea 
Ierusalimului în toate zilele vieţii tale şi 
să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie 
peste Israel! (Psalmul 128)

Dacă vă cumpărați o mașină de spălat vase, 
un frigider sau orice alt aparat electrocasnic, veți 
primi o carte de instrucțiuni odată cu achiziția. 

Fiecare automobil nou vine cu un manual al 
cumpărătorului care prezintă cum să te bucuri 
la maxim de achiziție și cum să o folosești în 
conformitate cu specificațiile producătorului. 

Dumnezeu ne-a oferit o Carte care ne spune 
cum trebuie să funcționăm ca iubiți și lideri în 
căminele noastre. Este vorba de Cuvântul lui 
Dumnezeu și din acest Cuvânt vom afla planul 
lui Dumnezeu pentru bărbat.  Există o diferență 
de bază, fundamentală, între bărbați și femei, iar 
diavolul face tot ce poate pentru a o ascunde. 

UN BĂRBAT AUTENTIC ESTE DIFERIT

Geneza 1:27 spune: ” Dumnezeu a făcut pe 
om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască 
i-a făcut” (sublinierea îmi aparține). Încercând să 
păstreze problema egalității, unii oameni ne spun 
că nu există diferențe fundamentale între sexe. 
Dar ei uită să consulte Biblia. Când vine vorba de 
egalitate, Biblia este cu mult înaintea lor.

Bărbații și femeile sunt egali, 
dar nu sunt la fel. Egalitatea 

în valoare nu înseamnă 
egalitate în funcție.

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, înaintea 
Lui, bărbații și femeile sunt egali în ceea ce privește 
meritul și valoarea. Dar există o diferență ca de la 
cer la pământ între a fi egali și a fi la fel.  
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Nu poți face ca bărbații și femeile să fie la fel, 
indiferent ce ai face. Bărbații și femeile nu sunt la 
fel, și niciodată nu vor fi. Unii oameni încearcă- 
cum ar fi psihologii care le dau păpuși băiețeilor 
și camioane fetițelor. Dar aceasta nu va schimba 
nimic.

Înțelegeți? Bărbații și femeile sunt egali, dar 
nu sunt la fel. Egalitatea în valoare nu înseamnă 
egalitate în funcție.

Bărbați, ar fi bine să înțelegeți și să credeți acest 
lucru pentru că în zilele noastre nu este popular 
să fii un bărbat așa cum îl definește Dumnezeu. (Și 
doamnelor, ar fi bine să înțelegeți și să credeți asta, 
altfel veți încerca să modelați un bărbat care nu 
vă va face fericite când veți termina!) De exemplu, 
unde citiți că este corect din punct de vedere 
politic să fii un bărbat al lui Dumnezeu căruia să 
nu-i fie rușine și să nu aibă regrete?

Permiteți-mi să vă prezint o  mărturie 
interesantă în acest sens dintr-o sursă foarte 
surprinzătoare: Dr. Joyce Brothers, un cunoscut 
psiholog. Cu siguranță nu o putem numi pe Dr. 
Brothers un teolog, dar iată ce a spus despre 
această problemă:

Chiar sunt bărbații și femeile atât de 
diferiți? Sunt. Chiar sunt. Am petrecut luni 
de zile discutând cu biologi, neurologi, 
geneticieni, cercetători din domeniul 
psihologiei  și psihologi, iar ceea ce am 
descoperit a fost că bărbații sunt mai diferiți 
de femei decât credeam. Trupurile lor sunt 
diferite. Mințile lor sunt diferite. Bărbații 
sunt diferiți începând de la compoziția 
sângelui lor până la modul în care li se 
dezvoltă creierul, ceea ce înseamnă că ei 
gândesc și experimentează viața diferit de 
femei… În ultimii ani, a devenit aproape un 

crez să se susțină că nu există diferențe 
semnificative între sexe în afară de cele mai 
evidente și mai împământenite diferențe. 
Adevărul este că există și alte diferențe 
între sexe mai importante decât organele 
reproductive masculine și feminine. 

Permiteți-mi să vă redau ceea ce a spus un 
medic renumit despre aceste diferențe: 

Bărbații și femeile diferă în fiecare 
celulă a corpului lor. Această diferență 
în combinația de cromozomi este cauza 
fundamentală a dezvoltării în masculinitate 
și feminitate, după caz. Femeile au o mai 
mare vitalitate constituțională, probabil 
din cauza acestei diferențe cromozomiale. 
În mod normal, ele trăiesc mai mult decât 
bărbații cu trei sau patru ani în Statele 
Unite. (Iar noi numim femeile sexul mai 
slab!) Sângele unei femei conține mai multă 
apă și cu 20 procente mai puține celule 
roșii. Întrucât acestea furnizează oxigen 
celulelor corpului, ea obosește mai repede 
și este mai predispusă la leșin. Vitalitatea 
ei constituțională este, prin urmare, strict 
o chestiune de anduranță. Când s-a mărit 
numărul de ore de la zece la douăsprezece 
în fabricile britanice datorită condițiilor de 
război, accidentele în rândul femeilor au 
crescut cu 150 de procente, în timp ce în 
cazul bărbaților nu a crescut deloc. 

Interesantă observație, nu-i așa? Există 
diferențe de bază, vitale și fundamental psihologice, 
fiziologice, chimice și cromozomiale între bărbați 
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și femei. Dumnezeu le-a proiectat astfel, iar noi nu 
vom îmbunătăți niciodată proiectul lui Dumnezeu.

Acestea fiind spuse, să vă prezint și cealaltă 
perspectivă asupra acestei probleme. Vreau să 
citez din scrierile Gloriei Steinem, probabil cel 
mai vizibil și influent lider din mișcarea feministă 
modernă: 

[Femeile] sunt în primul rând ființe 
umane, cu mici diferențe față de bărbați 
care se aplică în mare parte la actul de 
reproducere. Singura diferență funcțională 
dintre bărbați și femei este capacitatea 
femeii de a da naștere. Prin urmare, o 
femeie are nevoie de un bărbat așa cum un 
pește are nevoie de o bicicletă.
 
Cu alte cuvinte, nu există nicio diferență reală 

între cei doi cu excepția ”minorei deosebiri” a 
capacității de reproducere. Dar Dumnezeu a făcut 
bărbatul și Dumnezeu a făcut femeia. Și Dumnezeu 
i-a făcut diferiți pentru un scop minunat. 

Să ne întoarcem de la așa numita înțelepciune 
omenească pentru a descoperi de ce  anume este 
nevoie ca să fii un bărbat autentic al lui Dumnezeu.

Caracterul Unui 
Bărbat Autentic

O UMBLARE ÎN CREDINCIOȘIE

Ferice de oricine se teme de Domnul şi 
umblă pe căile Lui! (Psalmul 128:1)

Psalmul 128:1 vorbește despre modelul pe care un 
bărbat trebuie să-l expună înaintea familiei sale. 
El trebuie să fie un tată care se închină. Trebuie 
să fie un soț evlavios. Trebuie să aibă o umblare 
personală cu Dumnezeul cel Atotputernic, care să 
fie văzută de toți. Soția și copiii lui au nevoie să-l 
vadă pe soțul și tatăl lor umblând cu Dumnezeu.

Să vă spun de ce. 
Dumnezeu a proiectat familia astfel încât 

bărbatul să Îl reprezinte pe Dumnezeu în 
cămin. Cum ne-a învățat Isus să Îl numim pe 
Dumnezeu?”Tatăl nostru”. Tăticul tău ar trebui să 
fie o imagine a lui Dumnezeu, pentru că ești învățat 
să îl numești pe tăticul tău ”tată” și ești învățat să 
te rogi lui Dumnezeu ca Tatălui tău. E pur și simplu 
natural pentru un copil să facă acea legătură.

Prin urmare, în cămin, soțul trebuie să-L 
reprezinte pe Dumnezeu Tatăl copiilor lui. ” Şi 
voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi 
frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face 
să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!””(Romani 8:15). Ava, 
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Tată este un termen de intimitate și afecțiune care 
înseamnă, literalmente, ”Tăticule”. Trebuie să ne 
gândim la Dumnezeu ca la un Tată iubitor.

De asemenea, soțul trebuie să Îl reprezinte 
pe Domnul Isus Hristos soției sale. Efeseni 5:22 
spune: ” Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri 
ca Domnului”. Sper că niciodată nu voi întâlni o 
femeie creștină care să spună că nu este interesată 
în a avea un soț a cărui dorință arzătoare este să 
fie ca Isus și să o iubească în modul în care Hristos 
iubește biserica. Sper, de asemenea, că nu voi 
întâlni niciodată o femeie creștină care să spună, 
sincer, că ea nu se poate supune unui asemenea 
soț.

Domnule, motivul pentru care trebuie să 
trăiești o viață evlavioasă este acela că înfățișezi 
în fața familiei tale cum este Dumnezeu cel 
Atotputernic și cum este Domnul Isus Hristos. Iată 
ce spunea apostolul Pavel:  ”Dar vreau să ştiţi că 
Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul 
este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui 
Hristos” (1 Corinteni 11:3).

Nu există nicio neclaritate cu privire la prima 
afirmație: ”Hristos este capul oricărui bărbat”. Știm 
că Hristos este capul bisericii. Dar există o mulțime 
de discuții cu privire la cea de-a doua propoziție 
care spune: ”bărbatul este capul femeii”. Dar nu 
vă opriți din citit, pentru că Pavel concluzionează: 
”Dumnezeu este capul lui Hristos”.

În timp ce Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul 
sunt co-egali și co-eterni, Dumnezeu Tatăl este 
capul lui Dumnezeu Fiul. În timp ce soțul și soția 
au aceeași valoare, soțul este capul soției. 

Apoi Pavel spune în 1 Corinteni 11:7: ” Bărbatul 
nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el 
este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia 
este slava bărbatului.” Bărbatul este chipul și 
slava lui Dumnezeu. Femeia este slava bărbatului. 

Aceasta înseamnă că, într-un cămin, bărbatul Îl 
înfățișează pe Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. 
Femeia înfățișează biserica, Mireasa lui Hristos.

Bărbatule creștin, te rog, citește rar și înțelege: 
Nici să nu te gândești că religia și spiritualitatea 
sunt în primul rând pentru femei și copii. Dumnezeu 
încredințează o responsabilitate spirituală mai 
mare  unui bărbat decât unei femei. Dacă în căminul 
tău lucrurile nu sunt în ordine, tu porți principala 
responsabilitate, nu soția și nici copiii tăi.

Tu ești capul căminului. Și dacă tu Îl reprezinți 
pe Dumnezeu în acel cămin- și ar trebui să o 
faci- tu trebuie să umbli pe calea Lui. Una dintre 
principalele caracteristici ale Celui Atotputernic 
este credincioșia. Dar una din caracteristicile 
principale ale bărbaților americani ai zilelor noastre 
este necredincioșia: părinți care abandonează și 
tați care eșuează. 

Dacă în căminul tău lucrurile 
nu sunt în ordine, tu porți 

principala responsabilitate, 
nu soția și nici copiii tăi.

O treime din copiii americani nu trăiesc cu 
tații lor naturali. Peste 15 milioane de copii cresc 
în cămine fără niciun tată. Șaptezeci de procente 
dintre bărbații din închisoare au crescut fără un 
tată. Vă puteți imagina acest lucru?

Suntem într-un dezastru în Statele Unite. Din 
1920, rata divorțului a crescut cu 1 420 de procente. 
Nu, nu e o greșeală de editare. E vorba de 1420 
procente. Iar generația baby boomers (n. tr. copiii 
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născuți după Cel de-al Doilea Război Mondial, în perioada 
1946-1960) divorțează  într-un ritm de două ori mai 
mare decât părinții lor.  E nevoie ca cineva să se 
ridice și să spună: ”Tată, soțule, trebuie să umbli în 
căile Domnului. Trebuie să fii un bărbat adevărat, 
un bărbat al credincioșiei, un bărbat cu un caracter 
evlavios.”

Dr. David Elkind, un cunoscut psiholog, a scris:

Vedem mai mulți copii care prezintă 
simptome de stres, dureri de cap, dureri de 
stomac, depresie și probleme de învățare. 
Pe măsură ce cresc, mulți dintre ei simt 
că au pierdut o parte importantă din viața 
lor. Se simt folosiți și abuzați. Frământarea 
mea este că, dacă ei nu au simțit grija cuiva 
atunci, nu se pot îngriji de altcineva, nici 
măcar de ei înșiși.  S-ar putea să creăm un 
mare număr de copii care sunt inadaptați 
emoțional.

Permiteți-mi să o spun din nou. Una dintre 
principalele caracteristici sau atribute ale lui 
Dumnezeu este credincioșia Sa. Aceasta include 
să faci promisiuni și să ții promisiuni. Dumnezeul 
nostru este un Dumnezeu al legământului. 
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. 
Toată Biblia se sprijină pe credincioșia și 
promisiunile Lui. 

Creștine, când faci o promisiune pui în mișcare 
ceva foarte puternic. Cineva a spus-o bine: ”Când 
un bărbat face o promisiune, el crează o insulă a 
siguranței într-un ocean agitat al incertitudinii”. 
Când faci o promisiune, ai creat un mic sanctuar al 
încrederii în jungla impredictibilității.

Iată ce a scris Stu Weber în excelenta sa carte, 
Tandrețea Luptătorului:

Tații și soții au nevoie să învețe credincioșia. 
Respectați-vă promisiunile.
 Niciodată, niciodată să nu renunțați, 
indiferent de situație. Când căsnicia nu 
este distractivă, rămâi în ea. 
 Când a fi părinte te depășește, rămâi 
la asta. Când munca îți zdrobește sufletul, 
nu o lăsa să te învingă. Când biserica locală 
este copleșită de meschinării, rămâi lângă 
ea. Când copiii tăi te dezamăgesc, ridică-i. 
Când soția ta trece printr-o schimbare de 
dispoziție de șase luni, trăiește cu ea. Când 
este finalul ultimei reprize și timpul s-a 
scurs, mai pasează odată. Râmâi. Fii bărbat, 
fii credincios.
 Înțelege că inima statorniciei este 
sacrificiul, renunțarea la sine spre binele 
altuia. Pentru exemplul suprem de 
statornicie ochii noștri trebuie doar să 
privească la Domnul Isus Hristos. Când ar fi 
putut să se întoarcă de la cruce, El a rămas 
pe loc. Îndreptându-și fața hotărât până la 
Calvar. Când ar fi putut să coboare de pe 
cruce și să ocolească suferința, El a rămas. 
Când ar fi putut să cheme armate de îngeri 
să-L elibereze și să coboare fulgere din cer 
peste dușmanii Săi, El a rămas. El a îndurat 
și a rămas supus. Totul până când a venit 
acel moment în care a putut striga: ”S-a 
isprăvit”.

Dumnezeu să se îndure de tații care au 
abandonat și de tații care eșuează. Fratele meu în 
Hristos, umblă cu Dumnezeu.
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MUNCĂ RODITOARE

Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor 
tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. Nevastă-
ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei 
tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de 
măslin împrejurul mesei tale. (Psalmul 
128:2-3)

Planul lui Dumnezeu pentru bărbat este acela de a 
asigura cele necesare pentru familia sa. Acest lucru 
își are originea în momentul în care Dumnezeu 
i-a spus lui Adam: ” În sudoarea feţei tale să-ţi 
mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, 
căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână 
te vei întoarce”(Geneza 3:19). Dumnezeu i-a spus 
lui Adam și nouă că viața nu va fi întotdeauna 
ușoară. Va trebui să săpăm, să muncim din greu și 
să îndurăm unele greutăți. 

Doamnelor, de aceea le-a dat Dumnezeu 
bărbaților un exterior dur. Un bărbat trebuie să 
fie tare, pentru că el este principalul câștigător de 
pâine. Dumnezeu v-a creat să purtați de grijă, nu 
să câștigați pâinea. Tit 2:4-5 spune:

… ca (femeile în vârstă) să înveţe pe 
femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii 
şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, 
să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, 
supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se 
vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

Faptul că Pavel spune că aceste calități trebuie 
învățate înseamnă că ele nu vin în mod natural, așa 
cum unui bărbat nu-i vine în mod natural să umble 
cu Dumnezeu și să fie o citadelă a puterii spirituale. 
Dar faptul că aceste lucruri nu ne vin natural nu le 
diminuează cu nimic importanța.

Este necesară o naștere nouă supranaturală 
și lucrarea locuirii Duhului Sfânt pentru a face 
din fiecare din noi ce ar trebui să fim. Copilașii au 
nevoie de mamele lor. Nu trebuie să fii un savant 
pentru a-ți da seama de asta. Dumnezeu l-a făcut 
pe bărbat să asigure cele necesare, iar pe femeie 
pentru a îngriji. Dar azi avem o generație care a 
distrus acest lucru.

Iar asigurarea celor necesare merge dincolo 
de hrană, îmbrăcăminte și locuință. Domnule, dacă 
ai impresia că ți-ai făcut datoria oferind soției și 
copiilor o casă frumoasă și lucruri drăguțe, te 
înșeli. Trebuie să asiguri, totodată, securitatea 
emoțională și spirituală în căminul tău. 

Planul lui Dumnezeu pentru bărbat este ca el 
să nu fie doar un furnizor, ci și un vizionar. Trebuie 
să se întrebe: ”De ce are nevoie familia mea, cu 
adevărat?”

Te-ai așezat vreodată și ai scris planurile pentru 
familia ta? Eu am scris planuri pentru viața mea și 
planuri pentru fiecare copil al meu și ele sunt în 
cartea mea de rugăciune. Asta nu înseamnă că le 
pot conduce căminele. Nu pot. Dar am ceva pentru 
care mă pot ruga, pot lucra și pot spera. 

Care este munca rodnică a unui bărbat? El 
trebuie să asigure cele necesare și să fie protector. 
Bărbatul va avea sentimentul de bunăstare atunci 
când soția și copiii săi vor locui în siguranță. 

Din nou, acesta este motivul pentru care 
Dumnezeu a creat diferența cromozomială între 
bărbat și femeie. Bărbații au tendința de a fi duri 
și puternici. Femeile tind să fie blânde și tandre. 
Bărbatul tinde spre o gândire logică și liniară. 
Femeia tinde spre comunicarea emoțională și 
verbală. Bărbatul tinde să își asume riscuri. Femeia, 
pe de altă parte, preferă securitatea și ordinea.

În relațiile sale, bărbatul este, în general, 
mai insensibil, iar femeia mai sensibilă. Bărbatul 
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privește pe termen lung. Femeia este preocupată 
de aici și acum. Bărbatul are tendința de a fi mai 
sceptic și mai suspicios (este protectorul din 
el). Femeia tinde să fie mai încrezătoare (este 
purtătorul de grijă din ea).

Care din ei este corect și care este greșit? 
Amândoi sunt în regulă, pentru că așa i-a făcut 
Dumnezeu. Gary Smalley a spus că este diferența 
dintre un fluture și un bivol:

Femeia este precum un fluture. E frumoasă, 
blândă, fragilă. Este foarte sensibilă la ceea 
ce o înconjoară, așa cum un fluture este 
sensibil la aroma și frumusețea florilor 
printre care zboară.
 Încercați să prindeți un fluture în mână 
și nu veți reuși. Trebuie să folosiți o plasă 
de fluturi. Dar dacă ați lua o pietricică și ați 
lipi-o de aripile unui fluture, acesta nu ar 
mai putea zbura. Ar cădea.
 Dar lipiți o pietricică de spatele unui 
bivol. Nici nu va ști că este acolo. Puneți 
florile pe pământ, el le va călca în picioare. 
Nici măcar nu simte vântul. De ce? Pentru 
că e atât de puternic. Poate trage un plug și 
poate face munca pe care ar face-o patru 
sau cinci bărbați. 
 Înseamnă aceasta că bivolul este o 
brută pentru că strivește acele flori sub 
picioare? Îl învinovățiți pentru asta? Nu, așa 
este natura lui. Dumnezeu a făcut bivolul în 
acest fel și Dumnezeu a făcut fluturele în 
acel fel. 

Femeie creștină, dacă ești căsătorită cu un bivol, 
mulțumește-I lui Dumnezeu pentru el. Vorbesc 
serios, așa l-a făcut Dumnezeu. Bineînțeles că asta 
nu-i dă voie să fie nepoliticos, grosolan și macho. 

Bărbatul poate fi un provider puternic și în același 
timp un camarad tandru.

Dacă America a avut un erou în ultimii ani, 
acesta este Generalul Norman Schwarzkopf, 
comandantul forțelor noastre în timpul războiului 
din Irak, la mijlocul anilor 90. El a fost ”Norman 
furtunosul”, un erou în sensul clasic al acestui 
termen. Mare cât un urs, tare ca piatra, neînfricat 
și gata să ducă bătălia pe teritoriul inamicului.

Am urmărit un interviu al Generalului 
Schwarzkopf cu Barbara Walters. În timp ce 
vorbeau despre bătălie și despre costul ei în termeni 
de vieți omenești, generalul a început să plângă. Cu 
o franchețe jurnalistică, Barbara Walters s-a uitat 
la generalul Schwarzkopf și l-a întrebat: ”Generale, 
nu vă este teamă să plângeți?”

Știți ce a răspuns acest bărbat? ”Barbara, mi-e 
frică de un bărbat care nu poate plânge.” Despre 
această tărie și tandrețe vorbesc.

Cine a fost mai smerit și mai blând decât 
Domnul nostru? Și totuși El i-a gonit afară din 
templu pe schimbătorii de bani. Își petrecea 
întreaga noapte pe coasta unui munte cu fiarele 
sălbatice, nu era un efeminat care a ieșit dintr-
un salon de înfrumusețare. El a fost puternic și 
autentic, dar era și tandru- un Om al durerilor și 
al lacrimilor, care i-a primit cu brațele deschise pe 
copilași.

ÎNCHINAREA ÎN FAMILIE

Aşa este binecuvântat omul care se teme 
de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul 
din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în 
toate zilele vieţii tale (Psalmul 128:4-5).
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Un bărbat care caută binecuvântarea lui 
Dumnezeu devine binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Și binecuvântarea depășește granițele familiei 
sale, ajungând la întreaga națiune. America nu va 
fi bine până când căminele noastre nu vor fi bine. 
Iar căminele noastre nu vor fi niciodată bine până 
când tații noștri nu vor fi bine. 

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, tații trebuie 
să-și conducă familiile în închinare. Dumnezeu 
a creat bărbatul să vadă imaginea de ansamblu. 
Când bărbatul preia conducerea în închinare, 
soția sa va înflori ca o vie fragedă, iar copii lui vor 
crește ca niște plante de măslin. Ambele plante 
trebuie cultivate și au nevoie de suport. Au nevoie 
de ceva pe care să se sprijine. Domnule, familia 
dumneavoastră poate fi foarte roditoare dacă este 
hrănită și susținută corespunzător.

Orice nu are cap este mort 
și orice are două capete 

este un monstru. Căminul 
are nevoie de conducere.

În Orientul Apropiat antic, măslinii erau o sursă 
de productivitate și bunăstare. Cum ești, ca tată, în 
ceea ce privește cultivarea măslinilor tăi, copiii tăi? 
Efeseni 6:4 spune: ” Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi 
la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea 
şi învăţătura Domnului.” Aceasta înseamnă că 
nu trebuie să-i exasperezi, să-i frustrezi, să-i 
hărțuiești, să-i rănești sau să-i umilești. 

Liderul de tineret Josh McDowell a spus odată 
ceva ce nu voi uita niciodată. El a spus că ”regulile 
fără relații conduc la răzvrătire”. Asta înseamnă să 
îi provoci pe copiii tăi la mânie.

Opusul provocării în Efeseni 6:4 este creșterea. 
Cuvântul a crește  conține ideea de a avea grijă de 
o grădină ca și când ai cultiva măslini reali, prin 
plivire, udare și fertilizare. E nevoie de disciplină, 
instruire, demonstrație și timp pentru a crește 
copii.

Am citit că un tată petrece, în medie, șapte 
minute și jumătate pe săptămână cu adolescenții 
lui. Un tată ar putea spune: ”Ei bine, pur și simplu 
nu am timp. Muncesc pentru a aduce pâinea în 
casă și pentru a plăti facturile. Am alte lucruri pe 
care trebuie să le fac”. Responsabilitățile nu trebuie 
să intre în conflict.

Psihologii ne spun că dacă un tată nu petrece 
timp cu fiica lui, șansele ei de a deveni frigidă sau 
promiscuă cresc foarte mult. 

Tată, copiii tăi sunt plante delicate de măslin. 
Trebuie să-ți îngrijești copiii.

Soțule, trebuie să îți  crești soția. Știai că datoria 
ta principală de la Dumnezeu în ceea ce o privește 
pe soția ta este să o faci o creștină strălucitor de 
frumoasă? Ești păstorul în casa ta. ”…căci bărbatul 
este capul nevestei, după cum și Hristos este 
capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului”(Efeseni 
5:23).

Cineva ar putea spune: ”Ei bine, soția mea și cu 
mine credem în supunere reciprocă”. Dar aceasta 
este o contradicție în termeni. În general, creștinii 
trebuie să se supună unii altora, dar în cămin 
trebuie să existe conducere. Orice nu are cap este 
mort și orice are două capete este un monstru. 
Căminul are nevoie de conducere.

Dacă aceasta deranjează cuplurile căsătorite, 
vă spun de ce. Parte datorită naturii păcătoase a 
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soției, și parte datorită naturii păcătoase a soțului. 
Natura păcătoasă a ei vrea să se răzvrătească, iar 
natura păcătoasă a lui vrea să conducă autocrat.

Domnule, Dumnezeu te-a creat să-ți iubești 
soția așa cum Hristos a iubit biserica. Ce a făcut 
Hristos? A murit pentru biserică. Permiteți-mi să 
vă spun că pe majoritatea femeilor nu le deranjează 
să se supună unui bărbat care iubește o femeie 
îndeajuns de mult încât să moară pentru ea și îi 
arată acest lucru în modul în care trăiește pentru 
ea. 

Bărbatul trebuie să conducă familia în 
închinare. El trebuie să fie liderul în cămin. Marea 
problemă în America nu o reprezintă în primul 
rând femeile rebele. Marea problemă în America o 
reprezintă bărbații falimentari. 

Există, într-adevăr, femei răzvrătite. Domnule, 
sper că nu ești căsătorit cu vreuna din acestea. 
Dar problema mai mare o reprezintă bărbații care 
falimentează în a fi bărbații ce ar trebui să fie. 

BOGĂȚIA VIITOARE

…şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să 
fie peste Israel! (Psalmul 128:6)

Care este adevărata bogăție? Este un Mercedes sau 
un BMW? Este o casă cu cinci dormitoare, patru 
băi, o terasă și o piscină? Nu, tu și cu mine știm mai 
bine. Îți voi spune care este adevărata bogăție.

Copiii nu îl fac pe bogat sărac, 
ei îl fac pe sărac bogat. 

Eu am ceva de o valoare incredibilă pe care nu 
poți pune o etichetă cu un preț- soția mea, copiii 
mei și nepoții mei. Și am această bogăție nu doar 
pentru acum, ci pentru toată eternitatea pentru că 
toți din familia mea îl iubesc pe Isus. Ei sunt bogăția 
mea viitoare, iar copiii tăi și copiii lor sunt bogăția 
ta viitoare, de asemenea. 

Sunt oameni care nu vor să aibă copii ca să aibă 
mai multe lucruri. Dacă aceasta te caracterizează, 
te rog, citește următoarea frază foarte rar și 
gândește-te bine: Copiii nu îl fac pe bogat sărac, ei 
îl fac pe sărac bogat. Bogatul nu își poate lua banii 
în cer, dar eu îmi iau soția, copiii și nepoții cu mine 
în cer.

Priviți ce scrie psalmistul în Psalmul 78:5-7:

El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege 
în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-
şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută 
de cei ce vor veni după ei, de copiii care 
se vor naşte şi care, când se vor face 
mari, să vorbească despre ea copiilor lor, 
pentru ca aceştia să-şi pună încrederea 
în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui 
Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui.

Cum se poate duce mai departe credința unui 
părinte? De la fiii și fiicele sale către nepoți. Acesta 
este planul lui Dumnezeu pentru bărbat și pentru 
căminul său, și așa va fi întotdeauna.

Când s-a născut primul nostru copil, eram 
student la facultate. Primul nostru născut nu 
a fost o întâmplare, ci a fost planificat. Voiam să 
ne întemeiem o familie și Dumnezeu ne-a dat un 
băiat. I-am pus numele Stephen.

Când asistenta mi-a adus fiul afară, m-am uitat 
la fățuca lui roșie și am privit pe soția mea pentru 
o clipă, am sărutat-o și i-am mulțumit pentru că 
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a coborât în valea umbrei morții pentru a aduce o 
viață pe lume.

Apoi am plecat acasă, am căzut în genunchi și 
am început să plâng. Am strigat: ”Oh, Doamne, dacă 
nu voi realiza vreodată mare lucru, dacă voi eșua ca 
pastor, dacă nu voi ști să predic, dacă niciodată nu 
se va auzi de mine, oh, Doamne, fă-mă un tătic bun. 
Fă-mă un om al lui Dumnezeu. Fă-mă un bărbat 
spre care copiii mei să poată privi cu admirație. ”

Asta a fost cu mult timp în urmă, iar Dumnezeu 
știe că am făcut o mulțime de greșeli. Dar vă pot 
spune un lucru: am patru copii care vă vor spune 
că tăticul lor nu este un fățarnic. El Îl iubește pe 
Dumnezeu, le iubește mama și pe ei.

Domnule, America zilelor noastre are nevoie 
de bărbați autentici. Vei fi tu un om după voia lui 
Dumnezeu? Atunci aceasta este rugăciunea mea 
pentru tine:

Tată, dă-ne bărbați care să Te iubească 
cu toată inima. Dă-ne bărbați care să fie 
credincioși până la final. Dă-ne bărbați 
care să asigure necesarul în cămin și care 
să fie protectori ai familiilor lor, așa cum îi 
împuternicești Tu. Doamne, dă-ne bărbați 
care să-și învețe copiii să îi învețe pe copiii 
lor să umble în căile Tale. Dă-ne bărbați 
autentici și evlavioși. Amin.



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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apoi dă-te din drum.
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.
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