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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian
Rogers a făcut cunoscută dragostea
lui Isus Hristos oamenilor din lumea
întreagă și a inﬂuențat 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 ființă 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.

DR. ADRIAN ROGERS

AD EVĂR U L C E M E RI TĂ Î M PĂ RTĂ Ș I T
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...”

Dumnezeu te poate folosi cu
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți
va purta de grijă fiecărei nevoi.
DR. ADRIAN ROGERS

Această broșură conține mesajul pastorului
Adrian Rogers Cum Să Crești Copii După Voia
Lui Dumnezeu (#1714), disponibil în limba

Cum Să Crești
Copii După Voia
Lui Dumnezeu
Cu adevărat, copiii sunt o binecuvântare de la
Dumnezeu. Din nefericire, ei nu vin cu un manual
de instrucțiuni. Sunt multe locuri unde putem
căuta sfat pentru creșterea copiilor, dar niciunul
nu este mai bun decât Cuvântul lui Dumnezeu.
Acesta ne învață despre Tatăl nostru ceresc care ne
iubește și ne numește copii ai Săi. Conține exemple
grozave de părinți evlavioși. Ne oferă instrucțiuni
clare despre modul în care să creștem copiii și este
plin cu multe principii pe care le putem aplica pe
măsură ce ne străduim să fim cei mai buni părinți
posibili.

engleză online accesând linkul de mai jos:

lwf.org /products/ how-to-raise-godly-children-1714

lwf.org /products/fortifying-your-family-series
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Exemplul Unei Mame
Să începem discuția noastră despre creșterea
copiilor după voia lui Dumnezeu uitându-ne la unul
dintre exemplele pe care le găsim în Biblie. În primul
capitol din 1 Samuel citim despre Ana care voia cu
tot dinadinsul un copil, dar nu putea să zămislească.
Ea a strigat către Dumnezeu implorându-L pentru
un copil și I-a promis că dacă El îi va răspunde
cererii, va dedica acel copil în slujba lui Dumnezeu.
Cu îndurare, Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii și a
binecuvântat-o cu un băiețel care avea să devină
marele profet Samuel. Ana a înțeles ce înseamnă
creșterea copiilor. Din exemplul ei, putem învăța
câteva adevăruri profunde.
PUTEREA PRIORITĂȚII

îi abuzează sau își neglijează copiii; și, în cele
din urmă, unii recurg la măsura extremă de a
ucide acești bebeluși nedoriți în pântec. Cele mai
sigure locuri de pe pământul acesta ar trebui să
fie pântecul mamei și familia, dar, de multe ori,
acestea sunt cele mai periculoase locuri.
Ceva nu este în regulă când îi considerăm pe
copii mai degrabă poveri decât binecuvântări. Am
uitat prioritatea și binecuvântarea de a fi părinți.
PUTEREA RUGĂCIUNII
De asemenea, Ana știa că nu putea fi un părinte
fără ajutorul lui Dumnezeu. Știi când începi să
crești copii după voia lui Dumnezeu? Înainte de a fi
născuți. Înainte de a zămisli, Ana era pe genunchi,
rugându-se, iar rugăciunea ei era una a disperării.
Ea L-a implorat pe Dumnezeu pentru un copil și
Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii. Samuel s-a
născut datorită rugăciunii ei. Avem nevoie de mai
mulți copii născuți ca răspuns la rugăciune și avem
nevoie de mai mulți copii care să fie crescuți prin
puterea rugăciunii.
PUTEREA SCOPULUI

Ana știa că a crește copii este o chemare înaltă și
că aceștia sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și
sunt de dorit. Ana dorea un bebeluș mai mult decât
orice.
În zilele noastre, este o tendință îngrijorătoare
în rândul părinților de a nu-și dori copii. Adesea,
copiii sunt văzuți ca deranj, o sursă de necazuri,
sau o cheltuială inutilă. Vedem această atitudine
manifestată în moduri diferite: unii părinți aleg
să nu aibă copii; alții îi au, dar nu investesc timpul
și energia necesare în a-i crește; mai mult, alții

Ana a recunoscut că Dumnezeu avea un scop
pentru ea și fiul ei. Ea I-a spus lui Dumnezeu că
dacă îi va da un copil, I-l va dedica, și așa a făcut.
Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu și,
prin urmare, este un dar pentru a fi dat înapoi lui
Dumnezeu. Mulți părinți eșuează în a crește copii
după voia lui Dumnezeu pentru că nu cunosc
puterea scopului. Care este scopul sau ambiția
ta pentru copilul tău? Este sănătatea, succesul,
popularitatea, faima sau bogăția? Cea mai măreață
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ambiție vine direct din Cuvântul lui Dumnezeu: ”Eu
n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii
mei că umblă în adevăr” (3 Ioan 4). Copiii noștri să
Îl iubească pe Domnul Isus, să umble în adevărul
Lui și să fie de folos pentru cauza Lui - acesta este
un scop după voia lui Dumnezeu pentru a crește
copii evlavioși.

Samuel a fost consacrat ca profet al Domnului,
și aceasta a început în inima mamei lui. Ea a stat cu
el, l-a legănat, l-a iubit și i-a cântat. Ea a făcut tot ce
a putut ca să-și reverse dragostea asupra lui și l-a
influențat pe acest copil pentru Domnul. Niciodată
nu trebuie să subestimăm influența pe care o avem
asupra copiilor noștri. Dumnezeu te-a pus în viața
copiilor tăi pentru a-i influența și a-i forma.

PUTEREA PERSEVERENȚEI
Ana a continuat să se roage. Ea nu s-a rugat doar o
dată și gata. Ea a stăruit. S-a rugat atât de fierbinte
încât preotul a crezut că era beată. Era o femeie a
rugăciunii și știa să aștepte după Dumnezeu.
De multe ori, părinți bine intenționați pierd
bătălia datorită oboselii. Vor fi momente în care
vei fi obosit și te vei gândi că ai eșuat, dar Biblia
ne încurajează să perseverăm. Isaia 40: 31a spune:
”Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc
puterea”. Iar Psalmul 37:7a ne îndeamnă: ”Taci
înaintea Domnului și nădăjduiește în El”. Locul
perseverenței nu poate fi luat de lucruri pe care
le poți dobândi sau de tehnici pe care ți le poți
însuși. Nu există cale ieftină, nici cale ușoară, nici
o cale a leneviei pentru a crește copii după voia lui
Dumnezeu; dar merită din plin!

Nu există cale ieftină, nici
cale ușoară, nici o cale a
leneviei pentru a crește copii
după voia lui Dumnezeu;
dar merită din plin!

PUTEREA CONVINGERII
În cele din urmă, Ana a înțeles importanța influenței
sale asupra fiului ei. Deși I l-a dat pe Samuel înapoi
lui Dumnezeu să-I slujească, a luat în serios rolul ei
de mamă. Ea și-a iubit și și-a hrănit copilul în anii
de formare pentru că știa că lucrul bine început
e pe jumătate făcut. Această femeie, realmente, a
schimbat cursul istoriei.
4
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învățăturile și conceptele Lui? Nu bisericii, nu
școlii- ci părinților:

Ce Se Întâmplă Acum?

”Și poruncile acestea, pe care ți le dau
astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești
în mintea copiilor tăi și să vorbești de
ele când vei fi acasă, când vei pleca în
călătorie, când te vei culca și când te vei
scula.” (Deuteronom 6:6-7)

Istoria Anei și a lui Samuel ne este dată ca exemplu.
Samuel a devenit un profet puternic al lui Dumnezeu
și a fost folosit cu putere, dar ce se întâmplă acum?
Familia este în criză în țara noastră. E vremea să
ne ridicăm și să fim părinții evlavioși după cum ne
vrea Dumnezeu.
Plătim un mare preț neurmând instrucțiunile
găsite în Cuvântul lui Dumnezeu în ce privește
familia și în special creșterea copiilor. Societatea
noastră plătește prețul, comunitățile noastre
plătesc prețul, familiile noastre plătesc prețul, și,
din păcate, copiii noștri plătesc prețul. Ne uităm
în jur și vedem copii în dificultate. Este tragic, dar
unii dintre copiii noștri sunt în închisoare. Mulți
dintre copiii noștri, dacă nu cei mai mulți, trăiesc
în cămine destrămate. Nenumărați copii din
America au nevoie de ajutor psihiatric. Prea multe
din fetele noastre rămân însărcinate, iar multe
decid să avorteze. Drogurile sunt larg răspândite.
Rata suicidului printre tineri este alarmantă. Este
deprimant să citim lucrul acesta, dar două întrebări
ies la iveală: Care este cauza? Și ce putem face în
privința aceasta?
Avem pe ce să dăm vina. Putem arăta cu degetul
spre guvern, școli, biserici, TV, filme și tot felul de
alte influențe. Dar cui îi încredințează Dumnezeu
responsabilitatea principală de a le preda copiilor

Colapsul din societatea noastră începe
cu prăbușirea familiei. Ne-am îndepărtat de
Dumnezeu. Avem tați care au eșuat să asigure
stabilitate, conducere, caracter și putere pentru
familie. Avem tați care sunt preocupați cu afaceri,
sporturi, sex- orice altceva cu excepția creșterii
copiilor lor. Dar nu doar că avem tați care eșuează,
avem mame greșit direcționate și prost îndrumatemame care au un standard și o prioritate diferite
decât acelea pe care mamele obișnuiau să le aibă.
Biblia atenționează foarte clar în Proverbe 29:15 că
”Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul
lăsat de capul lui face rușine mamei sale”. Și
totuși, copiii Americii sunt lăsați de capul lor într-o
proporție alarmantă. Mulți au fost lăsați doar sub
influența anturajului.
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Colapsul din societatea noastră
începe cu prăbușirea familiei.

Știu că aceasta este greu de suportat. Cu
siguranță este o imagine negativă. Intenția acestei
broșuri nu este aceea de a lovi în părinți și de a-i

învinovăți. Nu este nici aceea de a ne focaliza atât
de mult pe probleme, ci de a căuta soluții.
Știu că mulți părinți muncesc din greu să fie
buni și evlavioși, dar este provocator într-o lume
plină de influențe periculoase și capcane. Restul
acestei broșuri va fi adresat acelora care vor să
fie părinți ce Îl onorează pe Dumnezeu și sunt
în tranșee. Sunt multe presiuni pe copiii noștri
astăzi, și am face bine să fim siguri că au ceva în
interior. Părinților le revine sarcina de a continua
să iubească, să învețe și să se lupte pentru copii.
Din fericire, Dumnezeu ne-a trasat linii
călăuzitoare în manualul Lui despre îngrijirea
și creșterea copiilor. Ne vom uita la aceste
perspective, principii și învățături biblice.

Daruri Pe Care Le
Oferi Copiilor Tăi
Știai că al tău copil poate fi un copil înzestrat?
Vom vorbi despre câteva daruri pe care le poți da
copiilor tăi- daruri pe care, de fapt, le faci pentru
copiii tăi. Oferă-le aceste patru daruri în mod
constant și consistent și, cu siguranță, vei avea un
copil înzestrat.
DRAGOSTEA: CEL MAI MARE DAR
Se înțelege de la sine că trebuie să ne iubim copiii.
Așa cum am văzut în exemplul Anei, ar trebui să
începem să-i iubim chiar înainte de a se naște, iar
legătura ar trebui să crească de acolo și să nu se
oprească niciodată. Proverbe 4:1-4 spune:
Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și
luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau
sfaturi bune: nu lepădați învățătura mea!
Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu
gingaș și singur la mama mea, el mă învăța
atunci și-mi zicea: Păstrează bine în inima
ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele
și vei trăi!
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Trebuie să avem o dragoste tandră pentru
copiii noștri, o dragoste absolut necondiționată.
Când ei știu că îi iubim, vor primi învățătură și
îndrumare de la noi. De asemenea, atunci când
copiii nu primesc dragoste, este foarte greu pentru
ei să știe cum să o dăruiască. Trebuie învățați.
Avem nevoie de o generație care să mentoreze pe
cei ce nu au avut niciodată părinți care să le ofere
dragoste necondiționată. Trebuie să întrerupem
acel ciclu.
Dragostea necondiționată nu înseamnă că îi
dai copilului tot ce își dorește. Aceasta nici măcar
nu este dragoste. Adevărata dragoste nu este să
dai cuiva ceea ce își dorește ci să îi dai ceea ce are
nevoie. Trebuie să fie acceptare necondiționată,
în ciuda comportamentului inadecvat al copilului.
S-ar putea să nu acceptăm ceea ce fac, dar trebuie
să îi acceptăm pe ei. Ei au nevoie să știe că și atunci
când sunt în necaz, încă pot apela la noi.

îmbrățișarea și afecțiunea adecvate. Dacă nu o
fac, ei nu vor înțelege rostul dragostei adevărate.
Trebuie să ne îmbrățișăm copiii și să îi ținem cu
dragoste și tandrețe, chiar în joacă. Fă aceasta o
parte naturală a creșterii lor. S-ar putea ca băiatul
tău adolescent să se comporte ca și când este prea
mare, dar fă-o oricum. Este biblic. Luca 15:20 spune
că atunci când fiul rătăcitor s-a întors acasă, tatăl
lui l-a văzut, a căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat
și l-a sărutat. Această povestire nu este destinată
să arate doar dragostea Tatălui ceresc față de noi,
ci și să ne fie un exemplu de urmat pentru a ne iubi
copiii necondiționat și faptic.
Dragostea este cel mai mare dar pe care îl
poți da copiilor tăi, dar creșterea copiilor este
mai mult decât a-ți iubi copiii. Dragostea ar trebui
să pătrundă în tot ceea ce facem ca părinți, dar
dragostea ne determină să facem mai mult pentru
ei, să le oferim și alte daruri.
DARUL COMUNICĂRII

Dragostea necondiționată nu
înseamnă că îi dai copilului
tot ce își dorește. Aceasta nici
măcar nu este dragoste.

Pentru că ne iubim copiii, ar trebui să lucrăm din
greu pentru a comunica cu ei. Aceasta ar putea
părea mecanic, dar este ceva în privința căruia ar
trebui să fim intenționali. Comunicarea cu ei este
cea mai bună modalitate de a începe să-ți îndrumi
copilul să umble în căile Domnului.
ÎNCEPE DEVREME

Dragostea necondiționată, totuși, e mai
profundă decât simple cuvinte. Trebuie să fie rostită,
dar, de asemenea, trebuie arătată. Copiii noștri
au nevoie de afecțiune fizică. Din păcate, astăzi
avem o generație de copii care asociază atingerile
fizice cu intimitatea sexuală. Trebuie să vadă
dincolo de aceasta. Ei au nevoie să experimenteze

Primul lucru de reținut este acela de a începe de
timpuriu. Chiar de când copilul s-a născut, începe
imediat să te conectezi cu el și să comunici cu el.
Este practic imposibil să răsfeți un copil în primul
an de viață. Acel copil trebuie să fie iubit și iubit și
iubit mai mult. Comunică-i dragostea ta chiar de la
început prin cuvinte și prin apropiere fizică. Apoi,

10

11

foarte curând, începe să-i comunici dragostea lui
Dumnezeu pentru el și începe să îl instruiești.
FIECARE COPIL ESTE UNIC

Comunică cu copilul tău într-un mod care răspunde
nevoilor lui unice. Nu mai este altul asemenea
copilului tău. Când Biblia spune în Proverbe 22:6
”Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze
și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”,
cuvântul calea este un cuvânt ebraic care literal,
își are rădăcina în idea de a îndoi un arc. Ideea este
că al tău copil vine în viața aceasta cu o înclinație
sau o tendință, o dispoziție, un temperament.
Dumnezeu a format genele și cromozomii copilului
tău într-un mod unic, astfel încât acel copil are un
anumit drum pe care să meargă. Modul în care îți
crești un copil nu este același mod în care ai crește
un alt copil. Câteodată, ceea ce funcționează
pentru un copil nu va funcționa și pentru altul.
Avem nevoie să descoperim la fiecare copil în
ce direcție ar trebui să meargă și tu ești cel mai
bun în a afla aceasta. Privește-ți copilul ca pe un
unicat înaintea lui Dumnezeu și învață să-i vorbești
limba- comunică cu acel copil în mod creativ.
FII AUTENTIC

Când comunici cu copiii tăi, învață să fii autentic.
Cu toții avem multe greșeli, dar copiii noștri au
nevoie să știe că suntem autentici. Trebuie să
fim destul de autentici să recunoaștem când am
făcut greșeli. Copiii nu cer perfecțiune, dar ei
urăsc ipocrizia. Ei pot detecta falsul de la o poștă.
Comunică cu ei învățându-i și îndrumându-i, dar
nu-ți fie teamă să le spui când ai făcut o greșeală,
sau poate despre o perioadă dificilă prin care ai
trecut, dacă corespunde nevoii lor. Fiind autentic,
păstrezi deschise căile de comunicare.
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ÎNCURAJEAZĂ-I ÎN MOD CONSTANT

Ascultați Proverbe 3:21-26:
Fiule, să nu se depărteze învățăturile
acestea
de
ochii
tăi:
păstrează
înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor
fi viața sufletului tău și podoaba gâtului
tău! Atunci vei merge cu încredere pe
drumul tău și piciorul nu ți se va poticni.
Când te vei culca, vei fi fără teamă, și când
vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te
teme nici de spaimă năprasnică, nici de o
năvălire din partea celor răi, căci Domnul
va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul
de cădere.
Auziți încurajarea de aici? Solomon a fost cel
mai înțelept om care a trăit vreodată, în afară
de Domnul Isus, și el îl binecuvânta pe fiul lui cu
încurajare.

Încurajează-i. Decât să încerci
să-i prinzi făcând ceva greșit,
mai degrabă încearcă să-i
surprinzi făcând ceva bine.

Când îți încurajezi copilul în mod regulat, îi
oferi încredere. Ceea ce faci, de fapt, este să îți
binecuvântezi copilul, iar copilul tău are nevoie de
acea binecuvântare. Copiii au nevoie de încurajare
așa cum o plantă are nevoie de apă. Cineva mi-a
oferit o plantă de interior cu puțin timp în urmă.
Am pus-o în biroul meu. A fost frumoasă pentru
13

aproape o săptămână și jumătate apoi, când am
privit-o, era ofilită. Uitasem să o ud. După ce
am udat-o, în doar câteva ore, a revenit la viață.
Încurajarea este pentru un copil ceea ce apa este
pentru o plantă deshidratată.
Încurajează-i. Decât să încerci să-i prinzi
făcând ceva greșit, mai degrabă încearcă să-i
surprinzi făcând ceva bine. Nu lăsa ca vorbirea ta
să fie întotdeauna negativă; las-o să fie pozitivă.
FII GATA SĂ ASCULȚI

Proverbe 18: 13-15 spune:
Cine răspunde fără să fi ascultat face o
prostie și își trage rușinea. Duhul omului
îl sprijină la boală. Dar duhul doborât
de întristare, cine-l va ridica? O inimă
pricepută dobândește știința și urechea
celor înțelepți caută știința.
O mare parte din comunicare este ascultarea.
Trebuie să fii dispus să asculți când copilul tău vrea
să vorbească. De multe ori nu vor vorbi, în special
când sunt adolescenți. Trebuie să-i aștepți și să
fii gata când se ivește momentul. Poate fi un timp
neașteptat sau chiar nepotrivit, dar trebuie să-ți
faci timp când ei aleg să vorbească. Niciodată să nu
fii prea ocupat încât să nu-ți asculți copilul.
FII ÎNȚELEGĂTOR

Aceasta merge împreună cu ascultarea. Arată-i
dragoste copilului tău arătându-i cât de mult îți
pasă. Când împărtășește ceva care l-a rănit sau
este o problemă pentru el, simte cu el. Plângi cu el
când suferă. Fii preocupat de ceea ce îl preocupă,
nu contează dacă pare mare sau mic.
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OFERĂ-LE UN MEDIU DE BUCURIE

Ascultați Proverbe 15:13-17:
O inimă veselă înseninează fața, dar, când
inima este tristă, duhul este mâhnit.
Inima celor pricepuți caută știința, dar
gura nesocotiților găsește plăcere în
nebunie. Toate zilele celui nenorocit
sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are
un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu
frică de Domnul decât o mare bogăție cu
tulburare! Mai bine un prânz de verdețuri
și dragoste decât un bou îngrășat și ură.
El spune că o farfurie de legume este mai bună
decât o cină cu friptură dacă ai dragoste, bucurie,
fericire.
Haideți să vă spun, în câteva cuvinte, cum să
crești copii: fii ferm, fii cinstit și fii amuzant. Să
nu-ți fie rușine dacă ai simțul umorului. Psihologii
ne spun că un bun simț al umorului este unul
dintre cele mai înalte semne de inteligență. Râsul
detensionează atmosfera din familie, așa că lasă
căminul să răsune de veselie. Acest verset vorbește
despre cei care au un duh mâhnit. Nu lăsa ca
duhul copilului tău să fie zdrobit. Păstrează căile
de comunicare deschise și veselia poate fi un mod
eficient de a face exact acest lucru.
SUGESTII PRACTICE PENTRU A ȚINE
CĂILE DE COMUNICARE DESCHISE:
■ Ieși cu ei la întâlnire. Petrece timp unu-la-

unu cu fiecare copil. Du-i undeva unde le-ar
plăcea și pur și simplu distrați-vă împreună.
■ Implică-te în ceea ce ei sunt implicați. Nu
doar că aceasta le comunică interesul tău față
de ei, îți oferă și un timp relaxat să vorbești cu
ei.
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■ Pe cât de des posibil, stați împreună la masă.
■

■

■

■

■
■

Este un timp grozav pentru conversație.
Lucrați împreună. Fie că e vorba de gătit,
curățenie, construcții, lucrul în curte sau
proiecte, lucratul împreună este o modalitate
grozavă de a vorbi cu copiii tăi.
Mergeți împreună cu mașina. Adesea, fiind
singuri în mașină, se crează oportunitatea ca
ei să vorbească și tu să asculți.
Pur și simplu petreceți timp împreună. Nu
contează prea mult ce faceți. Timpul este o
modalitate bună de a-ți arăta dragostea și va
permite comunicare suficientă.
Împărtășiți o pasiune comună. Găsiți ceva ce
puteți face împreună. Deasupra unui banc de
lucru sau a unei mese de artizanat este un loc
grozav pentru o discuție lejeră.
Jucați jocuri împreună. Buna dispoziție
deschide căile de comunicare.
Află ce consideră ei că este ”cool”, fie că
este vorba de stiluri de haine sau muzica
preferată. Chiar dacă nu-ți pasă de asta, cel
puțin încearcă să înțelegi. Când decizi ce să
permiți și ce să nu permiți, încearcă să nu
încurci gustul tău personal cu ceva care este
cu adevărat jignitor, degradant spiritual sau
imoral.

Pe scurt, implică-te în viețile copiilor tăi. Învață
să vorbești. Dacă copiii tăi sunt necomunicativi din
fire, fă tot ce poți să înlături barierele.
DARUL CORECTĂRII

întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în
mustrarea și învățătura Domnului”. Trebuie să-i
îndrumăm pe copiii noștri corectându-i.
Mai întâi, poți rezolva o mulțime de probleme
stabilind limite clare. Să te asiguri că stabilești
restricții rezonabile. Societatea de azi consideră
acest lucru greșit, dar Dumnezeu a avut niște copii
în Grădina Edenului și le-a hotărât limite. Limitele
nu îl leagă pe copil; de fapt, îl eliberează. Atunci
când stabilești restricții unui copil, el va încerca să
le forțeze. Dacă acestea cedează, acel copil nu va
avea nici un fel de încredere și se va simți neiubit.
Noi, ca părinți, avem nevoie să ne oprim din a
încerca să câștigăm concursuri de popularitate și
pur și simplu să le spunem că sunt niște restricții.
Acum, nu stabiliți o mulțime de reguli mici. Stabiliți
câteva reguli generale și respectați-le. Dacă copilul
depășește limitele, atunci este timpul pentru
corectare.
Haideți să vă dau câteva motive foarte bune
pentru care trebuie să îți disciplinezi copilul.
PENTRU CĂ ÎL IUBEȘTI

Proverbe 13:24 spune: ”Cine cruță nuiaua urăște pe
fiul său, dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.”
Poate te gândești că-ți iubești prea mult copilul
ca să-l disciplinezi, dar aceasta nu este adevărat.
Dumnezeu numește disciplinarea dragoste. El
spune în Evrei 12:6: ”Căci Domnul pedepsește pe
cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe
care-l primește”. Orice tată care-și iubește copilul
îl va pedepsi când va fi nevoie.
DATORITĂ NATURII UMANE

Pe lângă darul comunicării, avem nevoie, de
asemenea, să le oferim copiilor noștri darul
corectării. Efeseni 6:4 spune: ”Și voi, părinților, nu

Biblia ne învață că suntem din fire copii ai mâniei.
Sămânța neascultării este apanajul oricărui copil.
Proverbe 22:15: ”Nebunia este lipită de inima
copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el”.
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Poate nu crezi aceasta, dar acesta este Cuvântul lui
Dumnezeu. Nu e nevoie să îi învățăm pe copii să
păcătuiască; trebuie să îi învățăm să nu păcătuiască.
Poți să te uiți la orice copil de doi ani și să vezi asta.
Copiii au nevoie să înțeleagă că există o putere
morală în viață. Ei au nevoie să înțeleagă că nu pot
să facă ce vor de fiecare dată. Și dacă tu nu îl oprești
pe acel copil, firea lui îl va conduce să fie un rebel.
Acel copil trebuie să învețe respectul și teama
justificată. Așa cum un om are teama de Dumnezeu
în inimă și tot Îl iubește pe Dumnezeu, un copil
trebuie să aibă o teamă îndreptățită- ezit în a folosi
acest cuvânt datorită conotației- dar să aibă un
respect extraordinar pentru autoritate. Cel care
se teme cel mai mult de Dumnezeu, Îl iubește cel
mai tare pe Dumnezeu. Nu există competiție între
teama de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu.
Aceasta nu înseamnă că tremurăm și ne îngrozim
în fața lui Dumnezeu, și nici copiii tăi nu trebuie să
tremure și să se înfioare în fața ta, dar ei au nevoie
să fie învățați să respecte și să se supună autorității
pentru că aceasta nu ne vine în mod natural.

Cel care se teme cel mai mult
de Dumnezeu, Îl iubește
cel mai tare pe Dumnezeu.
Nu există competiție între
teama de Dumnezeu și
dragostea de Dumnezeu.

PUR ȘI SIMPLU, SĂ-L SALVEZI
PE ACEL COPIL DE LA IAD

Proverbe 23: 13-14 este foarte direct:
”Nu cruța copilul de mustrare, căci, dacă-l
vei lovi cu nuiaua, nu va muri! Lovindu-l
cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința
morților”.

Amintește-ți că Proverbe 29:15 spune: ”Nuiaua și
certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de
capul lui face rușine mamei sale” . Și Proverbe
29:17 adaugă: ”Pedepsește-ți fiul, și el îți va da
odihnă și îți va aduce desfătare sufletului”. În
primii doisprezece ani din viață, copilul poate
învăța anumite lucruri prin corectare, lucruri pe
care, altfel, mai târziu, le-ar învăța doar cu prețul
unei mari suferinți și dureri de inimă. Trebuie
să privești în perspectivă și să-ți iubești copilul
suficient încât să îl corectezi cât mai poți.

Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că
acel copil care nu respectă autoritatea acasă nu
va respecta autoritatea la școală; nu va respecta
autoritatea guvernului; nu va respecta autoritatea
de la amvon; și nu va respecta autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu. Vechea traducere King
James în limba engleză sună atât de dur, ”lovindu-l
cu nuiaua”. Vreau să fiu foarte clar, nu sunt în
favoarea niciunui fel de brutalitate sau abuz, dar
copiii au nevoie să fie disciplinați cu iubire și în
mod corespunzător. Dumnezeu spune că dacă
îl înveți pe copil că există o autoritate morală în
această lume, ai făcut primul pas spre a-l conduce
pe acel copil la mântuire.
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SĂ TE SCUTEȘTI PE TINE ȘI PE COPILUL
TĂU DE DURERE ȘI RUȘINE

MODALITĂȚI PRACTICE
PENTRU DISCIPLINARE

Acelea sunt câteva motive pentru care trebuie să
ne corectăm copiii. Să vă ofer câteva recomandări
practice despre cum să disciplinați.
■ Începe devreme. Biblia spune: ”Pedepsește-ți
fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori
să-l omori”. Când este la vârsta la care nu
ascultă în mod intenționat, trebuie să începi
să corectezi.
■ Niciodată nu administra copilului pedeapsa
corporală pentru greșeli, și niciodată nu lovi
un copil la fund pentru ceva asupra căruia nu
are control. Dar atunci când vezi răzvrătire,
și te va testa devreme, atunci e timpul pentru
disciplinare.
■ Lovitul la fund nu este primul lucru de făcut;
este ultima opțiune. Dumnezeu spune atunci
când ne mustră: ”Eu mustru și pedepsesc
pe toți aceia pe care-i iubesc.” Mustrarea
este înainte de pedeapsă. E posibil să nu fie
necesar să lovești la fund deloc. Există un
timp pentru explicații, este un timp pentru
avertizare, sunt momente pentru a acorda o a
doua șansă, a treia șansă, a patra șansă, dar în
cele din urmă este un timp când autoritatea
trebuie impusă.
■ Nu face amenințări inutile. Indiferent ce spui,
trebuie să fii gata să pui în aplicare. Asigură-te
că te ții de cuvânt.
■ Dacă e nevoie de corectare, administreaz-o
prompt. Biblia spune în Eclesiastul 8:11:
”Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire
hotărârea dată împotriva faptelor rele, de
aceea este plină inima fiilor oamenilor de
dorința să facă rău.” Pedeapsa trebuie să
urmeze cât de repede posibil.
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■ Niciodată nu-ți mustra copilul în fața

■

■

■

■

altor oameni dacă este posibil acest lucru.
Niciodată nu umili și nici nu îl face de râs pe
copil.
Când este necesară pedeapsa, soțul și soția
trebuie să fie de aceeași baricadă. Amândoi
trebuie să fie de acord. Niciodată nu vă
contraziceți în privința pedeapsei în fața
copilului.
Când aplicați pedeapsa corporală, faceți-o
bine. Aceasta nu înseamnă să îl răniți, vreau să
fie foarte clar. Dar faceți-o bine. Biblia spune
așa: ”Să nu îl cruți datorită plânsului lui ” (K.
J. Bible, n.tr.) Dacă faci o treabă bună, zilele
de pedeapsă s-ar putea încheia foarte curând.
După ce l-ai lovit la fund, ia în brațe copilul,
iubește-l, arată-ți dragostea față de el, dar
faptul că pedeapsa n-a durat mult nu trebuie
să îi creeze copilului niciodată impresia că a
fost bine ce a făcut.
Întotdeauna disciplinează în dragoste. Când
îți pedepsești copilul, amintește-ți că este în
scopul corectării și restaurării, nu în cel al
răzbunării. Trebuie să ne controlăm. Biblia
menționează pedepsirea copilului cu o nuia.
Aceasta înseamnă să găsești un obiect și să
pedepsești copilul cu el. Nu lovi un copil
cu mâna ta. Lasă ca mâna ta să fie obiectul
dragostei și al mângâierii. Chiar mergând să
iei obiectul îți poate da șansa să te liniștești.
Lovește la fund doar după o explicație. Explică
clar ceea ce este greșit din ce a făcut și că
trebuie să te ții de ce ai spus. Apoi, ferm dar
cu bunătate, la locul potrivit, disciplinează în
dragoste și cu răbdare.
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■ Amintește-ți să lucrezi la pocăința copilului

tău față de Dumnezeu. Când un copil nu
își ascultă părinții, el de fapt păcătuiește
împotriva lui Dumnezeu. Fii atent, nu poți fi
Duhul Sfânt. Te poți ruga pentru pocăință în
inima acelui copil, poți încerca să îl conduci
spre pocăință, dar adu-ți aminte că Duhul
Sfânt trebuie să facă aceasta. Dar caută-l,
roagă-te pentru el, călăuzește acel copil spre
pocăință.

Amintește-ți să lucrezi la
pocăința copilului tău față
de Dumnezeu. Când un
copil nu își ascultă părinții,
el de fapt păcătuiește
împotriva lui Dumnezeu.

DARUL CONVERTIRII
Cel mai măreț lucru pe care îl poți face pentru
copilul tău este să îl conduci la Domnul Isus Hristos.
Acesta trebuie să fie scopul solemn și sfânt și ținta
vieții tale.
ÎNCEPE DEVREME

”Ei zic: Pe cine vrea el să învețe
înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături?
Unor copii înțărcați de curând, luați de la
țâță?”
Dumnezeu a spus: ”Dați-mi un copil care a
fost înțărcat de laptele mamei sale și Eu îi voi da
învățătură”. Și cum va face El acest lucru? Continuă
să ne spună în versetul 10: ”Căci dă învățătură peste
învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă
peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici,
puțin acolo.” Ascultă, învață pe un copil puțin aici și
puțin acolo și copilul va auzi și va absorbi adevărul
lui Dumnezeu.
Ce timp minunat să-i învățăm atunci când îi
avem pe acești copilași. Nivelul lor de curiozitate
este cel mai ridicat. Nu exaspera când ei continuă
să întrebe: ”De ce?” Acela este un instinct dăruit
de Dumnezeu; ei sunt mici bureți intelectuali.
Ce oportunitate pentru că factorul curiozitate și
factorul încredere sunt la un nivel așa de înalt.

Cel mai măreț lucru pe care
îl poți face pentru copilul
tău este să îl conduci la
Domnul Isus Hristos. Acesta
trebuie să fie scopul solemn
și sfânt și ținta vieții tale.

Asemenea celorlalte două daruri, trebuie să începi
să îi conduci spre Hristos de timpuriu. Instruirea
nu poate începe prea devreme. Cuvântul lui
Dumnezeu spune în Isaia 28:9:

Pavel vorbea cu Timotei în 2 Timotei 3:14-15:
”Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și
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de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine
le-ai învățat”. Bineînțeles, Timotei era un teolog
grozav. Cum a învățat el aceste lucruri și cum a fost
convins de ele?
”…din pruncie cunoști Sfintele Scripturi,
care pot să-ți dea înțelepciunea care duce
la mântuire prin credința în Hristos Isus.”
El a început să le învețe de când era un copil.
Nu poți începe prea devreme. Mâine, acel
bebeluș nu va mai fi legănat, acel copilaș nu va mai
întreba ”De ce?”, acel adolescent nu va mai avea
nevoie de ajutor la temele lui. Începe devreme.
Copilul tău nu trebuie să aibă un doctorat
în păcat înainte ca să poată fi salvat. Să nu aveți
impresia că micii copii nu pot crede în Isus Hristos.
Ei pot; ar trebui. Lucrul principal de urmărit este
să vezi dacă copilul este conștient de faptul că este
păcătos- nu doar că a făcut niște lucruri rele, ci
că este conștient de acest lucru groaznic numit
păcat și că este conștient că Dumnezeu este drept
și sfânt și pedepsește păcatul. Apoi, este așa de
simplu să-l îndrumi către Isus. Ai grijă să nu faci
presiuni pentru o decizie prematură. Nu vrei să îți
vaccinezi copilul cu o formă slabă de creștinism
astfel încât să nu-l primească pe cel real. Dar când
vezi convingerea Duhul Sfânt, întreabă-l pe copilul
tău dacă vrea să -L primească pe Hristos, și voi, ca
părinți, aveți bucuria conducerii copilului vostru
la Hristos. Responsabilitatea voastră este să nu
îl opriți pe acel copil, nici să-l împingeți, ci să îl
conduceți pe acel copil.
OFERĂ ÎNVĂȚĂTURĂ ÎNȚELEAPTĂ

Observă în Proverbe 1:7-9:
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Frica de Domnul este începutul științei,
dar nebunii nesocotesc înțelepciunea
și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura
tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei
tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe
capul tău și un lanț de aur la gâtul tău.
El nu vorbește despre un lanț de fier pe care să
îl tragi după tine; el vorbește despre un lanț de aur
care va fi ceva frumos.
Din nefericire, avem astăzi o generație de copii
care nu deosebește binele de rău. Cei mai mulți
nici măcar nu cred că există un standard obiectiv
al adevărului și aici sunt incluși și copiii din
biserică. Nu i-am învățat. Mulți dintre noi credem
că e dezonorant că școlile noastre sau guvernul
nu mai afișează Cele Zece Porunci, dar câți dintre
noi le avem afișate în casele noastre și-i învățăm
pe copii? Credem că e groaznic că rugăciunea nu
mai e permisă în școli, dar noi ne rugăm acasă?
Îi învățăm pe copiii noștri să se roage? Oh, copiii
noștri au nevoie să facă diferența între bine și rău,
dar cum vor învăța dacă nu le oferim învățătură
înțeleaptă? Trebuie să-i instruim pe copii în căile
Domnului. Instruiți-i. Dați-le învățătură. Poruncă
peste poruncă, învățătură peste învățătură.
Principala instituție educațională este căminul.
FII POZITIV

În același timp în care îți înveți copiii reguli de
comportament și ce să nu facă, amintește-ți să-i
înveți, de asemenea, adevărurile pozitive despre
Dumnezeu. Învață-i să se țină bine de Dumnezeu
pentru că El îi iubește. Învață-i că nimic din ceea ce
noi vom face vreodată nu este destul de bun pentru
a-L face pe Dumnezeu să ne iubească. El ne iubește
prin har. Nu putem face nimic să-l determinăm pe
Dumnezeu să ne iubească mai puțin sau mai mult.
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El ne-a iubit suficient de mult încât Și-a trimis
Singurul Fiu. De asemenea, învață-i că Dumnezeu
nu ne iubește fiindcă suntem valoroși; suntem
prețioși pentru că El ne iubește. El nu ne schimbă
ca să ne iubească, ci El ne iubește, așa că ne poate
schimba. În cele din urmă, spune-le că El îi iubește
așa cum sunt, dar, de asemenea, El îi iubește prea
mult ca să îi lase așa cum sunt.
PROFITĂ DE ORICE OCAZIE

Oamenii mă întreabă mereu: ”Cum să avem
închinarea în familie? Cum să îi învățăm pe copiii
noștri?” Eu cred în închinarea familiei, dar nu cred
că altarul familiei este cel mai bun timp pentru a-ți
instrui copiii. Fă ca timpul de închinare al familiei
să fie scurt. Biblia spune că timpul de instruire este
atunci când te trezești, când te culci, când mergi
la drum- de fapt în orice situație și în orice timp,
în mod constant de-a lungul zilei. Părinți, este
responsabilitatea noastră să profităm de orice
ocazie pentru a ne îndruma copiii către Dumnezeu,
pentru a-i învăța cu perseverență. Acesta este
modul în care Isus i-a învățat pe ucenicii Lui. Tot ce
vedea Isus era o oportunitate de a-i învăța. Cât de
multe modalități minunate sunt pentru a-ți învăța
copiii. Fii creativ.
ÎNCHINAREA ÎN FAMILIE

Să nu mă înțelegeți greșit. Este bine să avem un
timp al închinării în familie. Este bine să începem
ziua în Cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă
ofer unul dintre cele mai simple, mai ușoare moduri
de închinare în familie. Lăsați pe cineva să aleagă
un proverb. Poate s-o facă la întâmplare sau să
aleagă un proverb potrivit pentru acea zi. Lăsați-l
pe acel copil să explice ce crede el că înseamnă
proverbul. Apoi toți ceilalți pot vorbi despre el timp
de câteva minute. Este așa de simplu, dar atunci
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când acei copii învață proverbele și se gândesc la
ceea ce înseamnă, aceasta este înțelepciune pură.
CONDU PRIN EXEMPLU

Proverbe 20:7 spune: ”Cel neprihănit umblă în
neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!”
Copiii tăi vor învăța mai multe din stilul tău de
viață decât din cuvintele tale. Trebuie să le dai un
exemplu după voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii
perfect, ci să le dai copiilor tăi un exemplu.
Ca adult, cineva mi-a semnalat un cuvânt pe
care nu îl pronunțam corect. Eu credeam că îl spun
corect. Mie îmi suna bine. Am exersat și am învățat
să îl spun corect. Apoi, când eram cu mama mea în
vârstă am auzit-o spunând același cuvânt incorect.
Îl învățasem de la ea și îl auzisem de așa multe ori
încât am crezut că era corect.
Exemplul
tău
contează.
După
toate
probabilitățile, contează mai mult decât învățătura
pe care o dai. Sunt o mulțime de lucruri pe care
copiii tăi nu le pot învăța în niciun alt fel- chiar nu
le pot învăța la Școala Duminicală, nu le pot învăța
în școala publică; au nevoie să le fie demonstrate.
Nu vor învăța mulțumirea niciunde altundeva, sau
curajul, politețea, discernământul, corectitudinea,
atitudinea prietenoasă, generozitatea, blândețea,
întrajutorarea, onestitatea, modestia, amabilitatea,
ascultarea,
buna
organizare,
răbdarea,
perseverența, auto-controlul, tactul, recunoștința,
curățenia sau înțelepciunea. Unde o să învețe
aceste lucruri? Aceste lucruri nu sunt atât de mult
învățate, cât deprinse. Le suntem datori copiilor
noștri cu un exemplu.
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MODALITĂȚI PRACTICE PENTRU
A-ȚI AJUTA COPILUL SĂ CREASCĂ
ÎN IUBIREA DE DUMNEZEU
Din nou, permiteți-mi să vă ofer câteva modalități
practice pentru a vă învăța copiii despre Dumnezeu
atunci când stați jos, mergeți, vă ridicați și vă trăiți
viața de zi cu zi.
■ Cântă, vorbește și citește despre Dumnezeu
cu copiii tăi mai mici. Asigură-te că micuții tăi
au din plin muzică care laudă și înalță Numele
lui Isus.
■ Înrămează o copie a Celor Zece Porunci și
pune-o pe perete în casa ta. Chiar pune-ți
copiii să le memoreze.
■ Practică zilnic închinarea cu familia.
■ Asigură-te că ai tăi copii dispun de o Biblie
potrivită vârstei lor.
■ Pe măsură ce cresc, oferă-le o carte care le
dă motive să creadă- dovezi ale adevărului
creștinismului.
■ Ajută-ți copiii să înceapă să fie responsabili
pentru propriile lor vieți spirituale.
Încurajează-i să aibă un timp zilnic de
părtășie.
■ Ia în considerare începerea unei ”cărți de
aducere-aminte” pentru fiecare copil care să
evidențieze momente importante în viața lui
spirituală, precum mântuirea lui și botezul.
■ Ai grijă cum glumești despre Dumnezeu cu
copiii tăi.
■ Asigură-te că ai tăi copii merg la biserică
regulat, începând de când sunt mici.
■ Fă tot posibilul ca Duminica să fie o zi fericitădă drumul la muzică când se trezesc copiii,
cântă în drum spre biserică etc.
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■ Crează tradiții de familie care fac Duminica o

zi specială, poate un mic dejun special sau un
răsfăț de familie după timpul de biserică.
■ Învață-ți copiii să fie respectuoși fără a fi
rigizi. Ajută-i să înțeleagă că închinarea este o
problemă de inimă, nu una de exterior.
■ Continuă să îi ajuți să dezvolte practica
dărniciei regulate Duminica.
■ Vorbește bine de biserică în fața copiilor tăi.
Puteți avea un copil înzestrat dacă îi oferiți
aceste daruri și vă promit, bazat pe autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu, că vor aduce o schimbare
în căminul vostru. Faceți ca acelea să vă devină
scop și cred că veți fi părinții unui copil fericit și Îi
veți mulțumi lui Dumnezeu că vi l-a dat.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru căminele
creștine. Nu cunosc ceva mai bun decât un cămin
creștin. Isus este cel mai mare constructor al
familiei, iar Satan este cel mai mare distrugător
de cămine. Trebuie să urmăm instrucțiunile lui
Dumnezeu și să ne zidim căminele în felul Lui.
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RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

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).

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!

Îndrumă-i pe oameni
spre Scriptură
apoi dă-te din drum.

DR. ADRIAN ROGERS

VRE I SĂ SU SȚII
DRAGOSTE A DE MARE PRE Ț
( LOVE WORTH F IN DIN G) ?
Această lucrare este susținută în principal prin
generozitatea creștinilor dedicați să împărtășească
Cuvântul Domnului cu oameni din orice
context care sunt pierduți și care suferă.

Dacă această resursă ți-a fost de folos, te
invităm să ni te alături spre a-i binecuvânta
pe alții cu Evanghelia lui Isus Hristos.

dragosteademarepret.org
lwf.org/give
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În lumea egocentrică de azi, aﬂată în ritm alert,
este dificil 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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