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CAZURI SPECIALE

Părinţi fără copii

Părinţi singuri

EDUCAREA COPIILOR

Principiile educaţiei

Scopul educaţiei

Când scopul nu este atins

La foarte scurt timp după ce i-a creat pe 
Adam şi pe Eva, Dumnezeu i-a încurajat să 
devină părinţi: 'Dumnezeu i-a binecuvântat 
şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi , înmulţiţi-
vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l.”' 
(Geneza 1:28).

De regulă, un copil este crescut de un tată 
iubitor şi o mamă iubitoare. Din păcate 
acest lucru nu este posibil în anumite 
situaţii.
A fi un părinte responsabil 
presupune educarea copiilor 
tăi într-o manieră care să-i 
facă cetăţeni ai Cerului.



În Biblie sunt consemnate mai multe cazuri de 
femei ce şi-au dorit cu ardoare să rămână 
însărcinate dar nu au reuşit; spre exemplu: Rebeca, 
Rahela şi Ana. Dumnezeu le-a auzit rugăciunile 
(Geneza 30:1; 1 Samuel 1:27).

Avraam şi Sara, Zaharia şi Elisabeta sunt exemple 
de cupluri care au renunţat la gândul de a mai face 
copii. Cu toate acestea, Dumnezeu le-a dăruit un 
copil (Geneza 21:2; Luca 1:13).

Dumnezeu îţi aude rugăciunile, cu toate că nu 
răspunde întotdeauna cum te-ai aştepta tu.

Unele cupluri decid să nu aibe copii. Alţii preferă să adopte 
spre a le oferi copiilor un viitor mai strălucit.

Noi trebuie să fim sensibili la durerea celor ce-şi doresc să 
devină părinţi dar nu pot.



Există câteva exemple în Biblie de mame 
divorţate (Geneza 21:14), singure (Geneza 
38:24) şi văduve (2 Împăraţi 4:1).

Aceste situaţii îngreunează 
buna creştere a copilului. 
Părinţii singuri trebuie să se 
încreadă în special în Domnul 
care spune: „nu te voi lăsa, nici 
nu te voi părăsi.” (Iosua 1:5)

În zilele noastre, aceleaşi 
tipuri de circumstanţe pot 
forţa pe unii părinţi să-şi 
crească copiii fără partener.

Noi suntem Biserica, deci noi ar trebui să venim 
în ajutorul acestor fraţi şi surori (Iacov 1:27).



PRINCIPIILE EDUCAŢIEI
„Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le 
întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, 

când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.” 
(Deuteronomul 6:6-7)                              Fiecare copil este diferit: ordinea naşterii, caracter, 

sex şi aşa mai departe. Deci, fiecare părinte are 
nevoie de înţelepciune de la Dumnezeu să-şi educe 
copii.

Principiile educaţiei sunt enumerate în 
Deuteronomul 6:4-9. Urmărirea acestor principii 
constituie cheia creşterii unor adulţi responsabili şi a 
unor cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Părinţii 
trebuie să:

Recunoască pe 
Dumnezeu (v. 4)

Iubească pe 
Domnul cu toată 
inima, sufletul şi 

puterea (v. 5)

Preţuiască 
Cuvântul lui 

Dumnezeu (v. 6)

Împărtăşească pe 
Dumnezeu cu copii 

lor (v. 7)



Cum poţi aplica aceste principii? Făcând următoarele:

Întipărire / Vorbit
(v. 7)

Instruirea formală: Studierea Bibliei în 
momente specifice (ex. altarul în familie)

Instruirea informală: Învăţarea lecţiilor din 
viaţa de zi cu zi

Legatul / Scrisul
(v. 8-9)

Îmbinarea adevărului cu acţiunea (mâna)       
şi cu gândul (fruntea)

Adevărul trebuie să fie vizibil atât în viaţa 
publică (pe uşiori) cât şi în privat (pe porţi)

PRINCIPIILE EDUCAŢIEI
„Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le 

întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când 
vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.”

(Deuteronomul 6:6-7)



„Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să 
poruncească fiilor lui şi casei lui 
după el să ţină Calea Domnului, 
făcând ce este drept şi bine.”

(Geneza 18:19a)
Principalul scop al părinţilor creştini 
trebuie să fie ca fiii şi fiicele lor să devină 
adevăraţi copii ai lui Dumnezeu, prin 
evidenţierea dragostei Lui asupra lor, 
astfel încât ei să se poată bucura de 
eternitate împreună cu Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cum să 
educăm copiii spre împlinirea acelui scop.

Disciplinare cu blândeţe (Coloseni 3:21)

Învăţarea Legii lui Dumnezeu (Psalmii 78:5)

Setarea unui exemplu (Geneza 18:19)

Administrarea propice a casei (1 Timotei 3:12)

Corijare (Proverbele 29:17)



Biblia conţine exemple de părinţi care şi-au crescut cu credincioşie copii, exemple de părinţi 
care au manifestat favoritism, lipsa corijării proprii ori păcate evidente ce au făcut dificilă 

educarea copiilor. Haideţi să învăţăm din următoarele exemple:

Isaac (Geneza 25:28)

Eli (1 Samuel 3:13)

Samuel (1 Samuel 8:3)

David (1 Împăraţi 1:6)

Manase (2 Împăraţi 21:6)

Enoh (Geneza 5:21-27)

Iov (Iov 1:5)

Isaia (Isaia 8:18)

Mardoheu (Estera 2:7)

Eunice (2 Timotei 1:5)



Când un copil abandonează credinţa şi respinge principiile 
învăţate de la părinţi, cine este de vină?

Este uşor să acuzi părinţii pentru educaţia 
copiilor. Cu toate acestea, copiii pot lua toate 
deciziile greşite chiar dacă părinţii au făcut totul 
cum trebuie.
Copiii au propria lor personalitate şi sunt 
responsabili pentru propriile acţiuni înaintea lui 
Dumnezeu. Să fim părinţi buni este alegerea 
noastră; ce devin copii pe urmă, este decizia lor. 
Când copiii se revoltă, părinţii trebuie să rămână 
uniţi şi să seteze linii clare.
Avem nevoie de rugăciuni fervente, de dragoste 
şi de răbdare. Fiţi mereu alături de ei chiar şi 
când se luptă împotriva lui Dumnezeu. Amintiţi-
le cum Dumnezeu îi iubeşte.



Părinţi, lucraţi voi cu o energie neşovăitoare
pentru copiii voştri? Dumnezeul cerurilor observă
preocuparea voastră, lucrarea voastră serioasă
şi vegherea continuă. El aude rugăciunile
voastre. Educaţi-i pe copiii voştri pentru
Domnul, cu răbdare şi duioşie. Tot cerul este
interesat de lucrarea voastră. Îngerii luminii se
vor uni cu voi, când vă veţi strădui să-i
conduceţi pe copiii voştri spre ceruri. Dumnezeu
Se va uni cu voi, încoronând cu succes eforturile
voastre. Domnului Hristos îi place să onoreze
familia creştină, pentru că o astfel de familie
este un simbol al familiei din ceruri.

E.G.W. (The Review And Herald, „Cuvinte către părinţi”, 29 Ianuarie, 1901)
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