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Copii noştrii sub paza Celui Preaînalt 
Textul de bază: Efeseni 6:1-4 

 

Întroducere 
 

Efeseni 6:4 

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în 

mustrarea şi învăţătura Domnului. 

• Un proverb chinezesc spune: „O generaţie plantează pomii iar urătoarea 
generaţie beneficiază de umbra lor.” 

• Şi noi beneficiăm de umbra pomilor care au fost plantate de strămoşii noştrii 
• Ei ne-au transmis maideparte valorile lor de trai 
• Ei ne-au învăţat ce este bun şi ce este rău 
• Noi am moştenit dela ei viziunile noastre despre un viitor mai binecuvântat 
 
Părinţii creştini de azi trebuie să admită întrebarea: Unde a rămas 
educaţia primită dela părinţii voştri? 
• Valorile de bază ale creştinismului, oare mai sunt ele în vigoare? 
• Sau admitem o nouă bază de trai după regurile opiniei şi a societăţii? 
 

Sfârşitul unei societăţi moderne 
 
• Fiecare care cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu îşi dă seama, că cultura 

omenească se dezvoltă într-o direcţie greşită 
• Din punct de vedere moral, etic dar şi spiritual 
• Valorile de bază ale culturii noastre se contrazic cu valorile Dumnezeieşti 

o În Wisconsin/USA un bărbat a primit 12 ani de închisoare pentru-că a 
omorât 5 pisici noi născuţe 

o Două zile după ce a ieşit din închisoare, a fost condamnată o mamă 
tânără cu 30 luni închisoare, pentru-că şi-a aruncat bebeluşul ei de o zi 
din etajul 4. Copilul a mai trăit, dar a murit din caza foamei şi a 
frigului. 

 
• Societatea noastră neagă ordinea în creaţia lui Dumnezeu 
• Şi cu aceasta şi orânduirea formei ca familie 
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Familia, o formă socială a trecutului ! ? 
 
• Dr. David Cooper / Anglia a propus în cartea sa: “The deat of the Family”, să 

se desfiinţeze forma de familie din societatea noastră 
• Fosta First Lady din USA Hillary Clinton a propus în cartea ei „It Takes a 

Village” ca statul să preea educaţia copiilor dela vârsta de 3 ani. 
• Ea a stiut că statul nu va proclama niciodată o educaţie creştină 
 
Intrebarea este, dacă mai putem salva forma de trai ca familie? 
• Televiziunea, jurnalele şi revistele “de specialitate” chiar şi politicieni publică 

o altă formă de trai 
• Singur, partener temporar, femeie emanţipată, mamă cu mai mulţi copii dar 

fără soţ etc. 
• Se declară oficial că toate valorile etice din Biblie nu mai au valoare 
• Divorţul este admis chiar şi dacă nu există un motiv 
• Expresia « bărbatul este capul familiei » poate fi urmărit şi sancţionat 
• Legea condamnă pe cei care acuză pe cineva că este sufocant 
• Şi pornografia este un comerţ autorizat şi legal care face milioane 
 
Şi unde este Biserica? 
• Foarte multe biserici au consumat energie pentru a reforma societatea 
• Prin activităţile lor au vrut să influenţeze dezvoltarea greşită a societăţii 
• Prin diverse reguli de comportare, ca interzicerea de sex înainte de săsătorie, 

divorţ, homosexualitate sau tradiţie au vrut să limiteze aceste dezvoltări 
• Alţii au organizat sisteme de educaţie « creştine » dar ele nu sunt creştine 
• Ele corespund din punct de vedere etic, dar n-au nimic cu Sfânta Scriptură 
• Alţii oferă cursuri de pregătire pentru tineri căsătoriţi 
• Dar toate au dat greş – pentru-că nu corespund Sfântei Scripturi  
 
Socieatea nu necesită o reformă ci „Salvarea” 
Şi salvarea aceasta ţi-o oferă numai Sfânta Scriptură  
 
Copii sunt o Binecuvântare a lui Dumnezeu 
 
A fi părinţi este un dar 
• Dacă Dumnezeu iubeşte creaţia Sa, atunci iubeste şi copii Lui 
• Adam şi Eva au căzut în păcat înainte de au avut copii 
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• Dece nu Le-a nimicit Dumnezeu fiind păcătoşi şi a făcut o altă creaţie nouă?  
• Dumnezeu a blestemat pământul  

Geneza 3 :16-17 

Femeii i-a zis: ,,Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere 

vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul tău, iar el va 

stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: ,,Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei 

tale, şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ,Să nu mănânci 

deloc din el,` blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă 

să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 

 

• dar a binecuvântat copii lor 
Apocalipsa 7:9-10 

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o 

numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de 

orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi 

înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; şi 

strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care 

şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” 

 

• Eva a ştiut că copii sunt un dar de Binecuvântare a lui Dumnezeu 
Geneza 4:25 

Adam s-a împreunat iarăş cu nevastă-sa; ea a născut un fiu, şi i-a pus 

numele Set; ,,căci”, a zis ea, ,,Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul 

lui Abel, pe care l-a ucis Cain.” 

 

• Dar cum este cu binecuvântarea copiilor necredincioşi? 
Geneza 17:19-20 

Dumnezeu a zis: ,,Cu adevărat, nevastă-ta Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei 

pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ 

vecinic pentru sămânţa lui după el. Dar şi cu privire la Ismael te-am 

ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, şi îl voi înmulţi 

nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam 

mare. 

 

• Şi Psalmistul recunoaşte că copii sunt un dar a lui Dumnezeu 
Psalmii 127:3-5 

Iată, fiii sunt o moştenire dela Domnul, rodul pântecelui este o răsplată 

dată de El. Ca săgeţile în mâna unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi la 

tinereţă. Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor 

rămânea de ruşine, când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă. 
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Dar părinţii au şi o obligaţie faţă de copii lor 
 
• Influenţa părinţilor în educaţie trebuie să fie mai mare decât influenţa 

prietenilor sau a societăţii 
• Părinţii au o datorie faţă de copii lor – 24 de ore pe zi 

Deuteronom 6:6-7 

Şi poruncile acestea, pe cari 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. 

 

• Dacă părinţii nu educă copii în spiritul Credinţei, ei se vor distanţa de 
Dumnezeu 

Judecător 2:7 şi 10-11 

Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua, şi în tot timpul vieţii 

bătrânilor cari au trăit după Iosua şi cari văzuseră toate lucrurile mari, pe 

cari le făcuse Domnul pentru Israel.  

Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat 

după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse 

El pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, şi 

au slujit Baalilor. 

 
Care sunt posibilităţile părinţilor ? 
• Un control a gândurilor şi idolilor noastre în faţa Celui Preaânalt 
• Controlul vorbelor noastre: corăspund ele cu viaţa noastră sau se contrazic? 
• Ce valoare au principiile creştine în viaţa noastră de toate zilele? 
• Lăsăm noi ca Duhul Sfânt să conducă gândurile noastre şi în educaţie? 

1 Corinteni 3:16; 6:20 

Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 

locuieşte în voi? 

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi 

în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu. 

 

• Sau ştim noi mai bine? 
Iacov 1:5 

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară dela 

Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi 

dată. 

 

Amin 


