
Cum să îţi creşti copilul, un portret de creştere biblic !   20 april.2020 
 
Patru puncte cardinale : Alegere – Consecinţe 

           Compasiune – Consecvenţă 

 
Compasiunea este emoția simțită de cineva ca răspuns la suferința altuia! 

 
Creşte-ţi copilul pe care îl ai, nu pe cel pe care ai vrea să-l ai!  
 
Unii copii nu seamănă cu noi şi asta ne deranjează, alteori seamănă cu noi şi asta 
ne deranjează, dar toţi credincioşii îşi doresc în cele din urmă, ca cei mici să  se 
asemene cu Dumnezeu. 
Gata cu mitul copilului perfect, pentru că acel copil nu există, tot la fel şi cu 
părinţii perfecţi. Când copiii sunt mici pun o sumedenie de întrebări cu gura, iar 
când mai cresc pun întrebări şi răspund prin alegerile pe care le fac. 
 
Copilul vine pe lume cu un soft preinstalat, un soft deja virusat, şi nu ca o carte cu 
foi albe pe care părinţii, societatea vor scrie. Copilul va trebui încredinţat 
Domnului Dumnezeu, pentru că doar Acesta va instala un antivirus în copil, şi 
anume Duhul Lui Dumnezeu, Singurul care poate ceea ce nimeni nu poate, şi 
anume, să facă din acel copil, un adult în adevăratul sens al cuvântului. 
 
Scopul este să „înţărcăm” copilul de noi la un moment dat, şi să-l facem dependent 
de Dumnezeu. Textul biblic de care ne vom folosi este Luca 15, supranumit de unii 
capitolul „pierduţilor”, dar eu aş zice capitolul celor ce devin „în cele din urmă 
adulţi” ! 
 

I. ALEGERE 

 

1. Să înţelegem alegerile. Contextul face trimiteri la o oaie pierdută dintr-o  
sută, la o monedă pierdută din 10, la un fiu pierdut din doi. Nu-i aşa că ne place 
foarte mult atunci când pierdem ceva foarte important, şi-l găsim? 
-Pentru a primi darul fără plată al Lui Dumnezeu, trebuie să ne recunoaştem mai 
întâi păcătoşi, neputincioşi, fără să ne încredem în neprihănirea proprie. Cu alte 
cuvinte doctorul nu ne poate vindeca, decât dacă recunoaştem că suntem bolnavi, 
altfel nu se poate. 
-Tatăl din pildă, relevează mai multe principii parentale cheie, ce reflectă iubirea 
lui Dumnezeu. Aceste principii arătate de Tatăl ni-L arată pe Dumnezeu Tatăl 
nostru, un Tată înţelept, Atotştiutor şi Un model de urmat. 
 



Luca 15:11,12. În text avem de-a face cu o problemă de relaţii în familie, o  
tensiune, astfel că cel mai mic copil cere partea sa de avere, şi o vrea imediat. Nu 
vrea să aştepte ca tata să moară după cum e obiceiul, iar curios, tata le împarte 
averea, adică implicit dă partea care „li se cuvine” fiecăruia, iar cel mai tânăr 
pleacă de acasă. Pilda nu este o normă în sine, adică nu e o poruncă spusă ca să 
ştim ce să facem atunci când ne cer copiii averea, ca să plece cu ea în lume, adică, 
nu.  
 

Dar care este lecţia de aici: 
  Nu te poţi numi om, dacă nu eşti capabil să faci alegeri, să iei decizii.  
O evidenţă a maturităţii este abilitatea de a lua decizii înţelepte. Lucrul acesta este 
greu de acceptat de părinţi pentru că: suntem ispitiţi, tentaţi să controlăm noi totul, 
să se facă aşa după cum vrem noi; vrem ca totul să treacă pe la noi pentru a preveni 
posibilele alegeri greşite. De ce?  
Pentru că noi părinţii am făcut unele alegeri greşite, proaste la vârsta lor. Tatăl îi 
spune copilului:”eu am trecut pe unde treci tu acum, şi nu vreau să treci şi tu”. Aşa 
că îţi voi restructura viaţa, ca să nu faci şi tu aceleaşi greşeli. Se poate spune că 
vrem să facem asta din dragoste, suntem motivaţi să luăm astfel de hotărâri, dar 
rezultatele pot fi tragice. Cum aşa, chiar? 
 

- Avertizare: fără capabilitatea de a face alegeri, copiii rămân adesea imaturi. 
Le aranjăm noi viaţa până în cele mai mici detalii: le alegem hrana, hainele, 
emisiunile Tv., prietenii, mai târziu partenerul de viaţă, etc..  
Dar exagerând, ce s-ar putea întâmpla? Vor fi ca evreii ieşiţi din robie, incapabili 
să ia decizii singuri. Îi putem transforma în nişte handicapaţi, incapabili să ajungă 
la maturitate. Ştiţi acea ilustraţie cu puiul care se lupta să iasă din nou, şi un copil i-
a tăiat coaja ca să-l ajute, dar acel pui nu a zburat niciodată. 
 
Luca 15:1,2 ne spune că Tatăl şi-a lăsat fiul să facă alegeri. Asta ne nelinişteşte pe 
noi ca părinţi, este o luptă dusă de părinţi cu ei înşişi. De ce? Pentru că vrem să ne 
protejăm copiii de greşeli. Dar ce vor face când nu mai suntem lângă ei să-i 
protejăm, să le spunem ce să facă şi ce să nu facă, când nu le vom mai ordona noi 
viaţa? Astfel de copii supraprotejaţi vor creşte imaturi !  
 
Să încercăm să înţelegem, să interpretăm bine ce spune Scriptura în Ps.127:3-5, 
Prov 22:6 (când va îmbătrâni nu se va bate de la ea; credinţa că nu se vor abate 
atunci când vor fi fără noi, dar nu trebuie să aşteptăm până atunci să vedem dacă se 
vor abate, căci noi vom fi deja plecaţi, ci să-i vedem dacă se abat de la ea când îi 
lăsăm să facă singuri alegeri).  
 



În viaţa copiilor noştri sunt câteva etape de parcurs, şi anume: dependenţă 
(copilărie), independenţă (adolescenţă, tinereţe), interdependenţă (maturitate), şi 
poate la bătrâneţe să fie iar dependenţă, dar a noastră, a părinţilor de copiii noştri, 
şi nu a lor de noi. 
 
Tatăl din pildă vrea un fiu care să funcţioneze ca un adult, matur, responsabil, chiar 
dacă asta implică riscuri. Orice am face, implică riscuri.  
Însuşi Domnul a riscat atunci când a creat fiinţe libere, nu roboţi. Ce a riscat? Ca 
omul să dea greş şi El, Tata, să plătească. S-a meritat riscul? Absolut ! 
 
Însă să nu înţelegeţi greşit că dacă nu ia decizii proaste, nu se va maturiza.  
 
Maturizarea poate veni la un tânăr şi fără să facă ce a făcut fiul risipitor, dar să nu-l 
neglijăm nici pe fiul cel mare, însă noi acum ne vom ocupa aici deocamdată doar 
de fiul cel mai tânăr. 
La un moment dat va trebui să aibe loc acest transfer, din mâna noastră în Mâna 
Domnului. Nenorocirea este că mulţi pleacă şi nu mai vor să audă de părinţi şi 
bineînţeles astfel de copii nu sunt în Mâna Domnului. 
 
Vă aduceţi aminte de experienţa lui Iochebed, mama lui Moise? Trebuie să 
recunoaştem că uneori vrem să ne împlinim pe noi, visele noastre ratate în copiii 
noştri, şi nu neapărat pe copii noştri îi vrem împliniţi, ci pe noi înşine, dar Domnul 
ne-a creat în înţelepciunea Lui atât de diferiţi unii de alţii, chiar părinte-copil.  
 
Vă întreb, ştiţi cu ce scop a creat Domnul acel copil? Pentru că, dacă ştiu bine din 
genetică, acel copil s-a putut concepe doar în acea clipă, este un unicat, nu s-a 
născut şi nici nu se va mai naşte vreun copil de felul acela pe planetă, vreodată. 
Dacă ar fi fost conceput într-o altă zi, ora, nu ar fi acelaş. Dacă nu greşesc, nu este 
asta o mare minune? 
 
Mama voia ca eu să îmbrăţişez milităria, iar tata să mă fac impiegat de mişcare la 
C.F.R. dar Domnul avea altceva în plan. Noi avem puterea de a ne imprima voia 
noastră, dar este ea oare şi planul Lui Dumnezeu?! 
 

2. Implementarea alegerilor ! 
Aş numi pilda unui tată înţelept şi iubitor, mai mult decât pilda fiului risipitor, 
pentru că Tatăl ne oferă nişte modele despre cum să ne modelăm  noi ca părinţi şi 
copii. Am văzut că dacă scurt circuitarea noastră în viaţa copiilor noştri este de 
prea lungă durată, aceasta va da peste cap tot mecanismul copilului, făcându-l 
imatur şi incapabil să ia decizii singur.  



 
 
Deci câteva principii de care ar trebui să ţinem seama: 

 
Principiul nr. 1. Alegerile fac parte din planul Lui Dumnezeu.  
Încă de la începutul Sfintelor Scripturi, ni se spune că Dumnezeu a creat omul, şi 
i-a dat cadou o planetă, dar i-a mai dat ceva. Posibilitatea să aleagă printr-o 
singură interdicţie, aparent foarte neînsemnată, să nu mănânce dintr-un singur 
pom, dar din toţi ceilalţi poate să mănânce după plăcere. Cu alte cuvinte le dă 
celor doi posibilitatea să aleagă, cu El sau cu satan? 
 
Deuter.30:19,20. Moise spune poporului cam aşa:”am ajuns la o bifurcaţie, şi 
trebuie să luăm o decizie. Avem două drumuri, cu două destinaţii finale, una duce 
la viaţă veşnică, iar cealaltă duce la moarte şi ruşine veşnică, la o viaţă de blestem. 
Alegeţi cui vreţi să slujiţi. Eu, zice Moise, vă sfătuiesc să alegeţi viaţa ca să trăiţi.  
 
Această bifurcaţie este foarte semnificativă şi face parte din planul lui Dumnezeu, 
de aceea El a lăsat alegerea. 
 
Principiul nr.2 Alegerile aduc consecinţe. Gal 6:7 
Dumnezeu a lăsat în Universul nostru nişte legi de care trebuie să ţinem cont, dacă 
vrem să trăim, şi ele nu sunt la alegere: 
-gravitaţia: oriunde aş merge pe acest Pământ, la Polul Nord, Sud, la Ecuator, şi 
arunc o piatră în sus, unde se va duce în cele din urmă? În jos, spre Pământ. 
- ce semăn aceea voi culege. Este lege, nu o părere, este un principiu. Copiii 
trebuiesc învăţaţi că există o strânsă legătură între Alegere – Consecinţele alegerii. 
Noi trebuie să veghem la asta. Să nu uităm, copiii pot fi modelaţi uşor atunci când 
sunt mici. 
 
În timpul lungilor vacanţe de vară copiii sunt obişnuiţi cu un program mai lejer, un 
somn mai dezordonat, şi când revin la programul de şcoală, copiilor le e mai greu 
să revină la ora de somn devreme seara, dar trebuie să vadă consecinţa trezirii dis 
de dimineaţă. Trebui să ajungă să o vadă singuri, dar unii copii nu vor să se 
gândească la asta şi susţin că se vor trezi dimineaţa fără probleme, deşi ştim că nu 
este adevărat. Principiul este principiu, şi nu lasă loc de alte interpretări ! 
 
Principiul nr.3 Alegerile pot avea implicaţii eterne. Ioan 3:16 „Oricine crede”. 
Dumnezeu vrea ca alegerile noastre timpurii, pământeşti, să fie terenul de 
pregătire, de practică, în vederea pregătirii acestei alegeri care este de maximă 



importanţă, de viaţă şi de moarte. Copiii trebuiesc învăţaţi principiul alegerii, şi la 
un moment dat vor şti că şi în domeniul spiritual trebuie să facă o alegere. 
 
Principiul nr.4 Alegerile măsoară cât de mult au învăţat. Alegerile sunt ca nişte 
teste ale vieţii. Părinţii stau şi observă alegerile făcute de copiii lor, iar acestea 
arată gradul de învăţare. Ţin cont de ceea ce au învăţat? Ştim, vedem din alegerile 
lor.  
Au alegeri de făcut în ce priveşte cheltuirea banilor, cum îi cheltuiesc, sunt 
risipitori, sunt darnici, sunt zgârciţi, generoşi?! Aici nu vorbim despre slăbiciunile 
lor, ci despre o putere împinsă la extrem. Despre imboldurile lor, atunci când noi 
nu suntem poate cu ei, ci sunt într-o tabără de copii să zicem, sau undeva unde au 
ocazia să facă ceva cu ce este al lor. Vor da bani unui cerşetor? O face ca să 
manipuleze, sau aşa este inima lui, a ei?  
A fost propria alegere, pornită dintr-o motivaţie învăţată anterior? În astfel de 
momente se învaţă recunoştinţa. Eu am, dar uite acel copil, ce sărman este. Să-i 
învăţăm să fie recunoscători prin teorie, dar şi prin exemplul personal. 
 
Odată am fost în America (eu, Matei) şi grupul de copilaşi mici ai unei biserici, la 
plecarea mea de la ei, mi-au dat un borcan mare de plastic cu monezi strânse de ei 
pentru săracii din România. Au fost aprox.350 de dolari. Unii sunt învăţaţi de mici 
să fie generoşi.  
Un copil a ajuns în tabără şi şi-a cumpărat din prima tot ce a văzut, după care a 
văzut ceva care chiar îi plăcea, dar nu mai avea nici un ban, şi aşa plângea.  
A învăţat acolo un principiu: autodisciplinarea, răbdarea, chibzuirea. 
 
Principiul nr.5. Alegerile trebuiesc adaptate la vârsta şi personalitatea copilului. 
Când eram mici, părinţii ne învăţau să nu punem mâna pe plita încinsă, sau pe uşa 
de la sobă, şi dacă insistam să punem mâna, ne luau ei mâna şi o ducea aproape cât 
să simţim pericolul, după care doar ne avertiza, şi ştiam.  
Aici nu spun să îi lăsăm să facă alegeri fără să ne pese de ei, sau dacă are să 
zicem18 ani şi vrea să pună mâna pe soba încinsă, îl las, nu are decât să se ardă 
dacă vrea.  
 
Când sunt la vârsta la care înţeleg acea situaţie pe care vrei să le-o explici, atunci le 
spui să facă o alegere, atunci le tot repeţi cu privire la consecinţele alegerii. Îi ajut 
să anticipeze consecinţele ce decurg din acea alegere. Nu e o ameninţare, este un 
principiu. 

- Aceasta este artă, nu ştiinţă. De exemplu să ştii de la ce vârstă să-l pui să 



facă diverse lucruri: să gătească, să spela rufe, să-şi aşeze patul, cum să îşi 
cheltuiască banii. Ca părinte trebuie să ştim când a sosit vremea pentru a-i îndemna 
să facă diverse lucruri.  
 
Principiul nr.6 Alegerile trebuiesc călăuzite de Domnul. Prov.3:5,6. 
 
Scopul este cum spuneam, acela de a le muta privirile de la noi, spre Dumnezeu, ca 
sursă a înţelepciunii pentru întrebările vieţii, pentru ei.  
Iacov 1:5”dacă cuiva îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care o dă 
tuturor cu mână largă”. Dumnezeu se aşteaptă ca noi şi copiii noştri să mergem la 
El pentru înţelepciune şi călăuzire. 
 
Viziune=dacă vom învăţa copiii să facă astfel de alegeri, şi le vom permite să ia 
decizii, este foarte posibil ca ei să crească matur. Dacă-i lăsăm să ia decizii, îi 
ajutăm când nu sunt siguri, dar pe măsură ce cresc le încredinţăm anumite lucruri 
care necesită o alegere. Astfel vor putea învăţa să facă alegeri bune şi sănătoase. 
 
Avem momente în viaţă când regretăm că nu am ajutat copiii la vremea potrivită să 
ia mai multe hotărâri de unii singuri. Atunci am fi putut îndrepta unele aspecte. 
Realizăm uneori mai târziu că nefiind învăţaţi să ia decizii responsabile în viaţă, 
ajung ca o zi să le schimbe toată viaţa: relaţii intime timpurii, sarcini nedorite, un 
partener nepotrivit, băieţii au alte probleme de asemenea.  
 
Eram la un bancomat săptămâna trecută (Matei) şi o femeie îi spunea alteia că i-a 
dat bani nepoatei pentru o întrerupere de sarcină, că ce să facă, zice ea, să îşi 
distrugă viitorul?! Mă gândeam cât de suferindă este lumea de boala păcatului. 
 
Copiii de astăzi sunt obligaţi să ia nişte decizii grele de care noi nu avem habar.Vor 
fi ei pregătiţi să ia astfel de decizii? 
 
Fratele profesor povestea că are 2 copii, un băiat de 25 de ani şi o fată de 20 de ani. 
Asta era acum vreo 8 ani. Într-o zi când ajunge acasă de la lucru, soţia îi zice că a 
venit prin poştă o revistă cu femei ce făcea reclamă la costumele de sport, pentru 
băiatul lor. Era trimisă de unchiul băiatului, şi mai era şi cu autograf.  
-Unde este revista, întrebă fratele?  
-Este acolo unde trebuie să fie, la gunoi. Soţul stătu o clipă pe gânduri şi o lua de la 
gunoi, nu era murdară deloc, şi se duse la băiat în cameră.  
-Uite Filip, zice tata, a venit de la unchiul tău o revistă pentru tine. Băiatul a rămas 
blocat. Serios zice băiatul: 



-”mai ai nevoie de un exemplu de dat în vreo predică de-a ta, şi vrei să mă dai pe 
mine ca exemplu negativ?”  
-Filip, vreau să îţi spun ceva. Aceste femei nu există în realitate, ele sunt de cele 
mai multe ori făcute pe computer ca să distrugă minţile. Vreau să ştii că mama ta 
nu arată ca ele, pentru că a avut multe probleme de sănătate până a reuşit să vă 
aducă pe voi pe lume şi v-a îngrijit cu drag şi a muncit mult. Dar eu o iubesc pe 
mama ta şi sunt cel mai împlinit şi fericit lângă mama ta, dar aceste femei din 
reviste nu ştiu nimic din toate aceste adevăruri ale vieţii.  
Băiatul a rămas blocat câteva secunde, dar după aceea tata i-a lăsat revista şi a ieşit 
pe hol. Băiatul se luă după el, aruncă revista la gunoi cu putere, şi îl luă pe tata în 
braţe şi plângând îi zise:”tati şi eu aş vrea ca atunci când mă voi căsători să fiu 
fericit, şi să am o soţie adevărată, nu una din reviste”. 
 
Atunci când sunt cu noi, copiii au dedesubt o plasă de siguranţă. Dacă nu-i putem 
face responsabili de gândurile lor, de acţiunile lor, vor ajunge să facă prostii mari, 
fără ca noi să ştim, şi când vom şti poate fi prea târziu, şi nu-i mai putem ajuta cu 
nimic. Când pleacă de acasă, viaţa este reală – nu mai există plasa de salvare. 
 
Luca 15:1,2 nu ne dă încă soluţia finală, ci avem un fiu care pleacă de acasă. Tatăl 
îşi lasă fiul să ia o hotărâre foarte grea cu viaţa lui. 
Tu ce lupte şi frământări ai cu copilul tău? Uneori trebuie să intervenim, alteori 
trebuie să le lăsăm libertate? Cum să facem? Avem nevoie de înţelepciune de la 
Dumnezeu. 
 

II. CONSECINŢE ! 
 
Nu e deloc uşor să-ţi vezi copilul cum suportă consecinţele faptelor şi alegerii sale 
negative, dar consecinţele nu vin imediat, ci uneori mult mai târziu. Pe măsură ce 
înaintăm în studiu vom vedea că alegerile singure nu sunt totuşi suficiente.  
 
Pentru că dacă ne-am opri aici, copiii ar fi super bucuroşi, pentru că pare că spun 
ca ei să fie lăsaţi să aleagă, şi nu e problemă, zic copiii, vom suporta consecinţele 
mai târziu, care e problema? Nu, noi trebuie să veghem ca ei să vadă consecinţele 
imediat. 
Problema mai este că dacă un copil este lăsat să facă tot ce-i place, mai târziu nu-i 

va mai plăcea nimic. 
Luca 15:13,14: a strâns totul şi a plecat într-o ţară îndepărtată. Dar după o perioadă 
care a părut bună şi frumoasă, a ajuns la fundul sacului cu bani. Şi ciudat partea de 
jos a sacului are mai multe sertare, dar nu cu bani ascunşi prin vreun cotlon, ci cu 
necazuri şi mai mari, va merge din rău în mai rău. 



v.15,16  Dar băiatul a plecat de acasă nu cu gândul că-şi va lua un job. Nici vorbă! 
El era cineva acasă, avea robi, el lucra pentru Tata, el a moştenit de la Tata, el nu 
era făcut pentru muncă. Dar şi-a luat totuşi o slujbă, pentru că-i era foame, dar 
băiat evreu slugă la porci?! De obicei evreul şi porcul nu se prea întâlneau, mai 
ales aşa. Porcii erau socotiţi necuraţi de către evrei, şi acum să le porţi de grijă. Era 
rău, mai rău nici că se poate. Ba da, era loc şi de mai rău. 
v.16. Dorea să se sature cu roşcovele de la porci, dar nu avea voie – poftea la hrana 
porcilor. Nu mai are bani, nu mai are nici un prieten. Acum e rău. Atât timp cât 
mai avea o speranţă se ţinea agăţat de ea. 
 
Lecţia: Tatăl îşi lasă fiul să experimenteze consecinţele alegerii lui. Îşi lasă fiul să 
guste din roadele amare ale alegerii lui. Asta nu e uşor de îndurat de către părinţi. 
Aici suntem tentaţi să fugim şi să ne salvăm copiii de la greu, să-i protejăm de 
durere.  
Ce vrem să facem este motivat de dragoste, dar de fapt ce facem? Ne transformăm 
copiii în nişte incapabili, ca să nu zic handicapaţi. 
  
Am văzut şi auzit fel de fel de cazuri cu părinţi şi bunici, copii şi nepoţi care nu-şi 
fac temele, care nu se duc la muncă şi stau pe pensia părinţilor sau a bunicilor, şi 
nu sunt bolnavi, sunt apţi de muncă, dar au fost hiper protejaţi, iar asta a fost foarte 
rău. Acum mari, e prea târziu să îi mai poţi schimba. 
 
Ispita: suntem tentaţi să sărim în ajutorul copilului pentru a-l proteja de durere. Vă 
întreb, aşa am fost noi crescuţi când eram mici? În nici un caz. Dacă mă băteam cu 
un copil (Matei) şi venea cineva la noi acasă să le spună alor noştri, aia era 
adevărata problemă. Luam papara de la mama, şi îmi zicea aşa:”cum de nu ai putut 
să eviţi, de ce nu ai evitat”?!  
Alţi părinţi se certau cu vecinii pe seama copiilor, şi nu-şi vorbeau cu anii, se urau 
de moarte, deşi copiii se împăcau aproape imediat. Pe fir mergând am avut ocazia 
să cunosc unii din aceşti copii. Au ajuns rău, ei şi familiile lor.  
Eu am fost din generaţia de aur a lui Ceauşescu, acea generaţie cu foarte mulţi 
copii. 
Avertizarea: fără consecinţe, copiii vor creşte adesea iresponsabili. Unul s-a 
angajat şi niciodată nu se ducea la lucru la timp, la ora la care trebuia. De ce? Cine 
era de vină? Şeful e un om rău, un ipocrit, un fariseu, şi mai e şi pocăit, ăştia sunt 
mai rău decât oamenii din lume. Chiar aşa? Dar când era mic mama se ducea la 
„tovarăşa” la şcoală îi ducea daruri şi copilul ei a fost un răsfăţat. Mai târziu a 
plătit, sau poate nu a plătit el, dar au plătit alţii pentru el, chinuindu-i. 
 



Copiii cresc iresponsabili pentru că nu li se spune, şi nu li se impune clar că 
alegerile lor aduc nişte consecinţe. Cei doi părinţi au de obicei perspective diferite 
cu privire la această abordare. Unul zice lasă-l, altul nu, şi adesea acest lucru 
crează tensiune în familie. Unii se despart ca să-şi crească copilul cum vor ei, 
pentru că ei ştiu cel mai bine, nu mai ascultă decât o părere, nu mai sunt două.  
 
De fapt nu e o problemă atât de mare părerile diferite, atât timp cât nu le află 
copiii. Cele două puncte de vedere diferite pot fi o binecuvântare dacă ne dăm 
seama că există de fapt un echilibru.  
 
Howard Hendricks spune că nici unul dintre părinţi nu este de fapt într-o extremă 
doar, ci fiecare părinte trece dintr-o extremă în altă extremă, tot mereu. Atunci 
când părinţii se înţeleg bine, copilul nu-i va putea manipula. Şi nici bunicii nu vor 
putea influenţa copiii, pentru că Biblia spune că omul va lăsa pe tata, pe mama, şi 
se va lipi de nevasta lui, şi astfel ei vor forma o nouă familie, în care nu are voie să 
se bage nimeni, şi bine ar face dacă nu s-ar băga. 
 
Poate pe termen scurt nu se vede cum că ar fi chiar o problemă, dar pe termen lung 
se vor vedea consecinţele, de aceea noi trebuie să veghem ca ei să conştientizeze că 
trebuie să facă alegeri, că alegerile atrag consecinţe bune sau rele, iar consecinţele 
atrag responsabilitate sau iresponsabilitate. 
 

       Implementează consecinţele: 
 
Poate că deja v-am pierdut pentru că tot repet de consecinţe, iar asta nu sună prea 
plăcut. Dar ştiţi că circulă o vorbă, şi anume că am scos Biblia din şcoli şi din 
familie, şi am trimis-o la penitenciare. 
 
 6 principii cu privire la consecinţe: 

 
*Consecinţele sunt parte din designul Lui Dumnezeu. Este o lege care este legată 
de Univers. Se numeşte Cauză –Efect şi care acţionează neîntrerupt. Gal 6:7 
 
Să zicem că un copil strică jucării, face mizerie prin camera lui şi de câte ori se 
trezeşte dimineaţa totul este la loc în perfectă ordine. Dacă situaţia aceasta va dura 
la nesfârşit ce va învăţa copilul până la urmă: că orice ar face el mereu, lucrurile 
vor fi bune şi frumoase, pentru că e cineva care le va pune la loc, şi va repara tot ce 
a greşit el. Dar trebuie să-l facem conştient de acţiunile lui. Există o strânsă 
legătură între ceea ce semănăm şi ceea ce secerăm. 
 



*Consecinţele pot fi negative sau pozitive. Vedem consecinţele alegerii fiului cel 
mai tânăr, dar şi pe ale celui mai mare. 
Alegerile pozitive conduc la consecinţe pozitive. Noi uităm uneori să răsplătim pe 
copil atunci când face bine, şi avem grijă să-l pedepsim atunci când face rău, iar 
asta este greşit. Nu vrem ca cei mici să nu aleagă răul, ci vrem ca ei să aleagă 
binele. Deuteronomul 11:26-28 Binecuvântări şi blesteme! 
-consecinţele pozitive încurajează la alegeri înţelepte. Este foarte important ca 
părinţii să ajute copiii să facă alegeri pozitive, şi să le arate consecinţele, 
răsplătindu-i. Şi mă refer la copiii mici, nu la cei de 18 ani. Nu ne referim la sarcini 
grele, nici la perfecţionism, pentru că acestea ar descuraja copilul. 
-consecinţele negative decurajează alegerile greşite. Consecinţele negative aduc 
disciplinare. 
*Consecinţele trebuie adaptate la vârsta şi personalitatea copilului. Atunci când 
avem de-a face cu copii mici, consecinţele trebuie să se vadă pe termen scurt, 
pentru că ei au nevoie să vadă conecţia imediat. Mintea unui copil face mai greu 
legătura dintre cauză şi efect. Consecinţele din viaţa celor mici nu trebuie să fie 
severe, ci doar simbolice. Un copil a pus bicicleta în spatele maşinii tatălui său, şi 
nu era prima dată, doar că acum tata nu a văzut-o şi a călcat-o şi a stricat-o. Tatăl  
i-a spus copilului că îi pare rău pentru asta, dar că luna aceea nu mai au bani să o 
repare aşa că va sta fără bicicletă luna aceasta, şi data viitoare să aibe mai multă 
grijă.  
Copilul trebuie disciplinat în aşa fel încât să nu ajungă să ne urască. Prov.19:18 
” Disciplinează-ţi fiul, cât mai este încă speranţă, dar nu-ţi pune inima să-i provoci 
moartea”. 
Trebuie să ne raportăm la vârsta copilului. Dar cu cât creşte copilul, cu atât 
trebuie să crească şi responsabilităţile – cresc consecinţele – se lungeşte timpul de 
disciplinare. 
Însă ideea nu este disciplinrea în sine, ci lecţia care trebuie să o înveţe, şi anume să 
anticipeze singur ce se va întâmpla dacă face sau nu face respectiva faptă.  
 

Trebuie să ne raportăm la personalitatea copilului. Nu sunt doi copii la fel. Ce se 
aplică foarte bine la unul, poate să nu fie aplicabil deloc la celălalt copil. 
 
*Consecinţele pot fi create sau permise. Poţi lăsa consecinţele care vin de la sine, 
sau le poţi crea ca să nu treacă timp prea mult şi copilul să piardă ideea. Din nou 
scopul nu este disciplinarea, ci învăţarea unei lecţii. 
Asigurarea auto=plăteşti un cost mic înainte, ca să acoperi un posibil cost mare 
după!  La fel este şi cu disciplina bine făcută în cămin. Cele mai multe consecinţe 
vin de la sine.  



Exemplu: un copil nu voia să se pună în pat la ora la care trebuia, şi părinţii cam 
aveau de furcă cu el. Într-o dimineaţă el a lovit ceasul deşteptător şi l-a stricat, şi  
s-a culcat la loc. Mama l-a lăsat să doarmă, şi când s-a trezit îi era aşa de frică.  
Ce-o să îmi zică de la şcoală, mamă să le spui că sunt bolnav. Nu, aşa ceva nu fac 
pentru că nu acesta este adevărul. Când mă vor suna le spun adevărul. 
 
Alteori trebuie să creăm noi consecinţele, ca lecţia să aibe o aplicaţie şi copilul să 
realizeze şi să facă o altă alegere bună pe viitor. 
*Consecinţele pot avea loc imediat, sau pot fi întârziate. 
 
*Consecinţele pot avea impact asupra generaţiilor viitoare. Exodul 34:7. 
Consecinţele se transmit şi genetic, aşa după cum moştenim păcatul de la Adam, 
dar şi prin exemplul personal, prin învăţătura dată. 
 
Viziunea acestor principii: dacă le vom permite copiilor să experimenteze 
consecinţe, vor avea mai multe şanse să fie responsabili atunci când vor fi mari. 
Evrei 12:11 (NTR) 
 
Fratele care a predat acest curs a povestit o întâmplare pe când avea el 9 ani. În 
vacanţa de vară, în America, copii vecinilor s-au strâns ei să îşi facă un club al lor, 
al băieţilor. L-au numit „Clubul Şoimilor”. Cei ce voiau să facă parte din club 
trebuiau să treacă printr-un ritual de iniţiere, şi anume să se ducă la magazin şi să 
fure ceva. Deşi băiatul nu era obişnuit cu aşa ceva pentru că părinţii lui erau 
credincioşi, aşa a făcut, fiind influenţat de ceilalţi.  
Povestea că săptămâni la rând era frământat de fapta lui. Furase o mănuşă de 
baseball. La un moment dat era în garaj cu mănuşa. Era o mănuşă foarte frumoasă. 
Şi tatăl său l-a văzut. Dar de unde ai o aşa mănuşă frumoasă, că nu o ştiu. La care 
copilul a izbucnit în plâns, pentru că nu mai putea răbda şi i-a povestit totul.  
Tatăl lui i-a spus aşa:”trebuie să duci mănuşa înapoi la magazin şi să le spui despre 
ce s-a întâmplat”.  
Tată nu vrei să o duci tu? Dar eu nu îmi amintesc să o fi furat, ci tu. Merg cu tine, 
dar tu vorbeşti, tu spui ce s-a întâmplat. Au sunat acolo şi au făcut o programare la 
supervisior. S-au dus şi copilul îl tot ruga pe tata să spună, că-i era ruşine, la care 
tata i-a repetat că nu el a furat, ci tu.  
Băiatul şi-a luat inima-n dinţi şi i-a povestit şefului de raion totul. Acesta a rămas 
uimit. Fiule i-a zis nouă ni se fură din magazin anual produse de mii de dolari, dar 
încă nu am văzut aşa ceva. Muream şi pe asta nu o vedeam.  
Drept recunoştinţă că ai adus-o înapoi, o poţi păstra drept cadou de la noi. Băiatul 
era aşa de bucuros, dar tata a zis:”sunt împotriva la aşa ceva, băiatul trebuie să 
plătească”, şi cum mănuşa e foarte scumpă iar el nu are bani, va trebui să vină să 



muncească pentru ea, şi nu doar atât cât costă, ci valoarea dublă a mănuşii, şi astfel 
va acoperi paguba făcută. 
Fratele spunea că acea întâmplare l-a ajutat mult în viaţă. A realizat că orice faptă 
are nişte consecinţe, pe care va trebui să le suportăm şi să învăţăm ceva din ele, 
altfel va fi şi mai rău data viitoare. 
 
 

                                  [C. O. P. I. L. 
 
Comunică    
- Reguli (educatie)  - eductie laica: politete, igiena, disciplina etc... 
- Educatie religioasa: norme morale, etice etc. 
- Sfaturi 
- Ascultă / oferă feed-back 
 
Oferă    
 -  Suport material : hrana, haine, locuinta, pregatire scolara, pregatire sportivă 
 -  Suport emotional : incurajare, incredere, mangaiere , respect  
 -  Suport duhovnicesc : rugăciune, susţinere la implicarea în biserica, învăţătură 
duhovnicească            
                                                                                                                                                     
Pretinde    -  Respect   
                  -  Ascultare 
 
Până aici a fost partea C.O.P iului iar de aici este partea părintelui  I.L.  
 
Iubeşte (cum)   :  Tipuri de iubire  
– iubire corecta  : altruista, neconditionata, ferma 
-  iubire gresita: egoista, superprotectoare, toleranta cu pacatul  etc. 
 
Lasă    - lasa copilul sa isi asume responsabilitati potrivite cu varsta lui 
                 - lasa-l sa greseasca 
                 - lasa-I libertatea  sa aleaga: sport, cariera, partener, prieteni… 
                 - lasa-l sa se desprinda ( pt cei in pragul casatoriei) 
     *COPIL primită de la fr.Daniciuc V.] 
 
 
 
 



III. Compasiunea ! 
Consecinţele aduc echilibru atunci când copilul are de-a face cu alegeri. Unora li se 
par cam aspre cuvintele despre consecinţe. Fiecare trebuie să suporte în funcţie de 
vârstă consecinţele acţiunilor lor, dar cum e cu harul argumentează ei?! 
 
Privind în Scriptură vedem Compasiune (Milă) de la Geneza la Apocalipsa. 
Romani 2:5”nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te înseamnă la pocăinţă?!” 
 
În pilda fiului risipitor vedem că tatăl îi oferă milă şi acesta nu aşteaptă ca fiul să o 
ceară, să o merite, că tatăl o are în permanenţă. 
Dacă tânjeşti după relaţia cu copiii tăi, mici sau mari, pentru că lucrurile nu sunt 
bune între voi, această sesiune te va ajuta foarte mult, putând să faci o legătură 
strânsă cu cei ce vor trece prin toate furtunile vieţii. 
 

Până acum am văzut în pilda din Luca 15 două scene cu privire la fiul 
pierdut: 
- alegeri. Tatăl i-a permis fiului să facă alegeri, iar asta nu e un lucru uşor, pentru 
că părinţii vor să coordoneze totul în viaţa copilului, să-l ajute să evite durerea, 
lucru care deşi e tentant, nu va avea rezultate bune pe termen lung. Copiii vor 
creşte imaturi, incapabili să funcţioneze, iar noi tocmai asta vrem să evităm. De 
aceea trebuie să le îngăduim să facă alegeri încă de când sunt mici. 
 
-consecinţe. Noi părinţii vrem să ne salvăm copiii din astfel de situaţii jenante 
argumentând: au făcut alegeri greşite, nu au vrut, sunt mici şi ei ce să le faci, se fac 
ei mari, poate că e greşeala mea, nu a lui, etc..Vrem să stăm acolo, să fim 
omniprezenţi pentru a-i putea ajuta. Însă aşa după cum am văzut, astfel de copii 
vor creşte iresponsabili.  
Trebuie să înţeleagă că vor culege ceea ce au semănat. Principiul Cauzei – Efect 
merg mână-n mână. Trebuie să lăsăm consecinţele să-şi facă efectul, chiar dacă 
doare, pentru că un pic de durere pe termen scurt îl va scuti de multă durere pe 
termen lung. 
 
-A treia scenă este cea cu care vom şi continua. Luca 15:17. În acest punct fiul cel 
mai tânăr este departe într-o altă ţară, la porci, şi flămând în ultimul grad, dorind 
până şi mâncarea porcilor, dar nici de aceea nu putea beneficia. 
 
„Atunci şi-a venit în fire”, această frază este plină de semnificaţie. Păzind porcii și 
neavând ce să facă toată ziua mintea lui a început ”să macine” și să gândească 
drept, realizând cât de grav a păcătuit atât pe verticală cât și pe orizontală, iar apoi 
să recunoască: ”am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta”. 



 
Noi facem fel de fel de lucruri neînţelepte şi căutăm să ne convingem singuri că ele 
sunt raţionale. Mulţi sunt capabili să creadă minciuni, ca acest fiu risipitor, şi în 
engleză spune şi venit în „senses”, adică i-au revenit simţurile, pentru că era mort.  
 
Şi-a venit în fire atunci când ceaţa decepţiei a fost îndepărtată de focul realităţii ! 
 
Pocăinţa=schimbarea minţii care duce la schimbarea acţiunilor. Începe cu mintea 
lui deci, de acolo trebuie să înceapă schimbarea. 
Problema fiului mai tânăr este următoarea:”cum o să-i spun lui tata după câte i-am 
făcut, când abia aşteptam să plec de acasă, mi se părea greu acasă când lucram 
pentru tata, pentru mine, aia nu era viaţă grea; mi-ar plăcea să mă duc acasă. Şi-a 
schimbat modul de gândire – şi acţiunile care au urmat după aceea au fost 
schimbate, alte gânduri în conformitate cu gândirea nouă. 
 

Schimbă-ţi credinţa înainte de a-ţi schimba comportamentul ! 
 
Lumea de azi spune că totul depinde de modificările comportamentale, de aceea 
concentrază-te pe schimbare, fă ceea ce trebuie să faci, dar dacă trebuie să fie mai 
ales schimbări pe termen lung, trebuie să fie mai întâi schimbări de gândire. Deci 
el îşi schimbă gândirea, apoi cursul vieţii. 
 
v.18 Observaţi că orice păcat făcut împotriva cuiva este mai întâi o ofensă adusă 
Lui Dumnezeu, Sfântul. 
 
v.19,20. În timp ce citiţi aceste versete, vă rog să observaţi felul fiului de vorbire, 
şi de plănuire. Calea de întoarcere era una lungă iar el avea timp să îşi creeze, să îşi 
aleagă cuvintele, să decidă ce va spune tatălui. Cum o să-mi răspundă tata? Voi fi 
în stare să-i vorbesc, îmi va vorbi, mă va primi? Hai să mai repet odată ca să fiu 
sigur că spun cuvintele potrivite. 
 
v.20 ”dar pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut”. La ce ne duce cu gândul 
această afirmaţie? Nu cumva tata îl aştepta? Tata scruta zilnic probabil orizontul, 
sperând să-l vadă venind, uneori parcă avea o licărire de speranţă, parcă era el, dar 
nu, nu era el, era o carvană venind, sau...nu, era numai o umbră. De data asta după 
acel cot al drumului din depărtare, vede ceva, o fi oare el, se poate să fie el..sau nu? 
E cineva care vine, dar e adus de spate, cineva care nu calcă mândru; nu, nu poate 
fi el fiul meu. El călca mândru, semăna cu mine la mers, dar...totuşi recunosc acel 
mers de undeva, este fiul meu, fiul meu vine acasă! 
 



v.20 „i s-a făcut milă de el”. Mila aceasta va influenţa ceea ce urmează, dar să ştiţi 
ceva: această milă a fost prezentă şi când fiul a făcut acea alegere total greşită, 
alegerea să plece, şi atunci când fiul suporta consecinţele alegerii lui, şi atunci 
exista aceeaşi milă, nu doar acum văzându-l cum călca, cât era de slab, cât era de 
murdar şi de zdrenţăros.  
v.20 „si a alergat” =atunci bătrânii, taţii nu alergau, era ceva imoral. Dacă fugeau 
şi-i vedea cineva alergând, gândeau că viaţa lui, familia lui era ceva în neregulă cu 
ea, afacerile, administraţia familie era cum nu trebuia să fie, şi era dispreţuit pentru 
asta.  
Taţii evrei, la un astfel de comportament, răspundeau cam aşa”când fiul venea 
acasă, tata sta cu spatele la el, şi nu-i vorbea deloc; tânărul îngăima câteva cuvinte, 
la care tata nici nu se uita, sta cu spatele, şi după un timp, pleca. Tânărul rămânea 
acolo, neştiind dacă tata îl va primi, sau îl va goni.” Tatăl din pildă însă nu face 
aşa, ci lui nu-i pasă ce gândesc vecinii, rudele din cătun, aveau dreptul să zică, 
aveau dreptul să dea cu pietre, dar el se duce şi îl ia în braţe.  

 

Vedem, foarte important, mila lui tata, dar manifestată diferit în fiecare 

dintre cele trei exemple date până acum.  

 
Ce bine că avem un astfel de tată care din morţi în păcate, după pocăinţă şi 
credinţă, ne-a adus la viaţă. 
v.20 „l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat”, ah, ce puţea, dar pentru tata era cel mai frumos 
parfum, parfumul pocăinţei, parfumul întoarcerii. 
 
v.21”fiul i-a zis:”tată am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt 

vrednic să mă chem fiul tău”, şi este întrerupt brusc, nu este lăsat să continue, era 
îndeajuns pentru tata. Fiul îşi făcuse partea lui, acum era rândul lui tata. Nu era în 
puterea fiului să decidă în locul lui tata, ci tata decide ce se va face în conformitate 
cu bogăţiile harului Său. 
 
v.22. „Aduceţi repede” (ori de câte ori este vorba de păcat, apare cuvântul 
„repede”), şi-i oferă 3 obiecte care atestă calitatea de fiu faţă de cea de rob: haina 
cea mai bună, inelul, şi sandalele.  
v.23 Aduceţi viţelul cel pus la îngrăşat, facem un grătar, sau ceva specific fiecărei 
culturi, familii, obiceiuri. De ce petrecere? 
 
v.24. „Pentru că acest fiul al meu era mort şi a înviat; era pierdut şi a fost găsit”. 
Un părinte ar trebui să vadă toată această întâmplare ca pe un întreg proces, şi ar 
trebui să vadă prin credinţă sfârşitul, bucuria, frumuseţea poveştii. Dar pe parcurs 
au fost lacrimi, şi nu de bucurie, ci de durere, de mila lui. 



 
Lecţia Practică= Tatăl îşi tratează fiul cu milă ! 

Dar mai întreb din nou, l-a tratat tata cu milă pentru că s-a întors, pentru că a vorbit 
aşa de smerit că i-a muiat inima lui tata? Tatălui îi era însă la fel de milă şi înainte. 
Când l-a văzut i s-a făcut milă, deşi nu ştia ce va face, ce va spune copilul lui. Nu 
ştia, poate că venea să mai ceara nişte bani, nişte mâncare după care avea iar să 
plece, nu ştia.  
Mila lui Tata nu era milă pentru că îl vedea cum arăta, în ce hal, ci pentru că Tatăl 
nostru este un Tată milos şi îndurător, şi iertător. 
Milă=apare de multe ori în Biblie, iar mila Lui Dumnezeu nu este condiţionată de 
starea noastră, ci de natura Lui. 
Uneori ne impunem să nu devenim miloşi, ca să nu fim răniţi şi mai mult. 
 
ISPITA=suntem tentaţi să ne impunem  stoparea dragostei pentru a ne proteja de 
durere. Dar în tot acel proces, Tata era plin de dragoste, pentru că aceea era calea 
aleasă de fiul lui, nu se simţea vinovat cu ceva, ci doar aştepta ca fiul să vadă 
consecinţele şi să îşi vină în fire. 
Pe de altă parte este, recunoaştem, foarte riscant să-i acorzi cuiva o a doua şansă, 
după aşa nedreptate. Când a plecat fiul de acasă, i-a rupt în zeci de bucăţi inima lui 
tata, şi i-a călcat-o în picioare. Acum mi-am revenit şi să o iau de la capăt?! 
 

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me! (Mă prosteşti 
odată, să-ţi fie ruşine, mă prosteşti a doua oară, să-mi fie ruşine). Aşa gândim 
uneori faţă de astfel de comportament. 
Suntem bucuroşi că avem un Tată care ne acordă mai multe şanse, nu doar una, ne 
oferă un nou început. Este într-adevăr riscant, dar trebuie să ne asumăm riscuri în 
viaţă. 

Atenţionare=Fără milă, copiii cresc nepăsători ! 
-„nu o să-i mulţumesc niciodată pe ai mei, orice aş face; atunci de ce aş mai 
încerca”. 
-„standardele mamei sunt aşa de înalte, astronomice chiar aş zice, aşa că nu are nici 
o importanţă pentru mine ce zice ea”. 
Copii diferiţi, exprimare diferită. Unii se exprimă prin acţiune, prin rebeliune, 
mânie, alţii o fac pasiv prin interiorizare, apatie, limbajul trupului vorbind aceleaşi 
cuvinte:”nu îmi pasă, pentru că dacă îmi pasă voi fi rănită”. 
 
 Perfecţionismul este hoţul bucuriei ! 

Dacă sunt ambii părinţi perfecţionişti este şi mai greu. Se vor ciondăni care e mai 
perfect decât celălalt. Pe o maşină era lipit un sticker pe care scria aşa:”Cei ce se 
cred perfecţi deranjează mult pe cei ce sunt cu adevărat”. 



Tatăl perfecţionsit se adresează copilului:”ai curăţat bine maşina, dar..ai aspirat 
praful, dar,...ai aranjat bine camera ta, dar....ai luat nota asta la şcoală, dar..”. 
Cuvântul „dar” aici nu este o conjuncţie, ci este o radieră, şi înseamnă că atunci 
când îl spui, ştergi tot ce a fost spus bine, orice a fost făcut înainte. Fără milă 
copilul creşte indiferent. 
 

Principii aplicative pentru vieţile noastre cu privire la Compasiune: 
 

Principiul nr 1 Compasiunea este parte a naturii Lui Dumnezeu, esenţei Lui. De 
aceea în Biblie este menţionat de 77 de ori expresia „mila lui Dumnezeu”. 
Mica 7:18,19 ”Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea, şi treci cu 
vederea păcatele..”. 
 
Principiul nr.2 Compasiunea este oferită, nu câştigată. Tatăl din pildă are milă 
dinainte de a se întâlni cu fiul, şi a vedea cum arată sau cum se va justifica. Are o 
dragoste necondiţionată. Exodul 33:19; Efeseni 2:8,9. O dragoste şi milă oferită 
dinainte, nu datorită vreunui merit de-al lui. 
 
Principiul nr.3 Compasiunea se focalizează pe persoană, nu pe comportament. 
Tatăl îşi iubea fiul nu datorită bunătăţii lui, pentru că fusese un răzvrătit.  
Matei 9:36”când a văzut Isus gloatele, I S-a făcut milă de ele”.  
Marcu 6:34”I s-a făcut milă de ei şi a început să-i înveţe”. Mila nu mă lasă să fiu 
pasiv, trebuie să fac ceva, să spun ceva, să acţionez cumva. 
 
Principiul nr.4 Compasiunea se focalizează pe viitor, nu pe trecut. Tatăl nu începe 
să-i reproşeze fiului ceva, nu-i strigă nimic rău. Poate că pe viitor fiul va simţi 
nevoia să îşi verse inima înaintea Tatălui, dar acea discuţie va avea loc de pe o altă 
platformă, alta decât reproşul şi jignirea. Tatăl pune accentul pe viitor, pe ce va fi 
de-acum încolo între ei. Plângeri 3:21-23. 
 
Principiul nr.5 Compasiunea restaurează relaţiile şi vindecă rănile. Trebuie să 
explicăm copilului că el suferă din cauza consecinţelor sale, dar îi explici cu duhul 
blândeţii, şi mai ales când unii plâng şi le este greu. Atunci este nevoie să-l iei în 
braţe şi să îi spui că îţi pare rău că a făcut acea alegere greşită şi că suferă, dar că 
aşa se întâmplă atunci când faci alegeri greşite. 
 
Mulţi părinţi nu fac asta, şi lasă răni deschise. Deschiderea braţelor, explicarea şi 
dragostea astfel exprimate, pot fi sfârşitul acestei lecţii. Am văzut părinţi care lasă 
copiii mici să meargă în picioare singuri pe trotuar sau în parc şi aceştia cad şi se 



lovesc şi plâng, iar mama îl plesneşte, îl face prost, în loc să îi explice şi să îl ia în 
braţe. Acel copil va avea probleme mai târziu în ceea ce priveşte mila. 
 
Alţi copii vor respinge braţele celui ce i le oferă pentru că chiar acea persoană l-a 
disciplinat, dar chiar şi aşa trebuie explicat cu dragoste şi cu dorinţa de a-l lua în 
braţe. Arată-i compasiune, arată-i că îl iubeşti, că îţi pasă de el. Aceste vorbe şi 
fapte vor avea un impact puternic asupra copilului.  
Coloseni 2:12,13. Sunt motivat să iubesc, să iert, datorită iubirii şi iertării lui 
Hristos. 
 

Principiul nr.6 Compasiunea este adesea înţeleasă greşit.  
Acestă înţelegere greşită este foarte răspândită, şi răstălmăcită. Unii o văd ca o 
slăbiciune, ca pe o lipsă de judecată, cel căruia îi este milă în acest proces al 
creşterii copiilor. Adesea este împins la o parte de către celălalt partener de viaţă, 
este considerat slab, consideră mila ca pe manipulare. În special asta li se 
reproşează mamelor. Cred că şi aici trebuie să fie o muncă de chipă, şi dacă unul 
greşeşte în a acuza, celălalt are posibiliatatea să se explice.  
 
Nu uitaţi că noi, părinţii, nu avem o altă viaţă trăită înainte, pentru a şti dinainte, şi 
de cele mai multe ori şi noi creştem odată cu copiii noştri. Trebuie să avem 
maturitatea discuţiilor deschise între noi. 
Chiar dacă faci totul perfect în ce priveşte creşterea copilului, tot vor fi voci care 
care nu vor înţelege. Uneori, socrii, bunicii, spun:”pe vremea noastră nu era aşa; de 
ce îl iei în braţe, lasă-l să plângă, ca să înveţe altă dată..”.  
 
Poate că pe vremea lor era aşa, şi era bine, dar tu vrei să faci toţi paşii descrişi în 
Scriptură, nu doar pe unii. Din nou este posibil ca ceea ce faci să îţi aducă critici, 
deci aşteaptă-te la asta. 
În sesiunea viitoare vom analiza pe fratele mai mare din povestea noastră. Nici 
acesta nu înţelege deloc mila Tatălui. Mila lui Tata nu este înţeleasă uneori. 
 
Dar mai avem şi exemplul lui Iona. Acesta a fost trimis la Asirieni, pentru că lui 
Tata îi era milă de ei. Iona nu vrea să se ducă şi pentru că-i era frică, dar şi pentru 
că nu înţelegea mila lui Tata pentru aşa oameni răi. Totuşi Iona se duce în cele din 
urmă şi toată cetatea se pocăieşte, iar proorocului nu-i place deloc, nu este de acord 
cu Tata.  
 
Iona 3:10-4:1 „Ştiam eu că eşti un Dumnezeu milos...”.  
Iona 4:2”Iona bine faci tu că te mânii?” Ştiam eu, zice Iona că dacă se vor pocăi le 
vei mai da o altă şansă, iar eu nu vreau asta, nu sunt de acord. 



 
Ne uităm la TV la ştiri şi vedem câtă nedreptate, şi-I reproşăm uneori lui 
Dumnezeu că nu face dreptate. Dar Dumnezeu are milă. Dar dacă ar începe cu 
mine şi cu tine dreptatea conformă cu standardele Sale, nu cu ale mele, tu, eu unde 
am fi? Sau noi vrem milă pentru noi, şi dreptate pentru alţii? Dumnezeu nu se 
poate purta aşa cum vrem noi.  
Iona 4:3”vreau mai bine să mor, decât să mai trăiesc aşa..” 
 

Viziunea= dacă ne vom trata copiii cu Compasiune vor fi cele mai mari şanse ca ei 
să crească nişte tineri iubitori, miloşi. 
Unii nu oferă milă celor mici ai lor, dar se aşteaptă la milă atunci când sunt bătrâni 
şi se miră că nu o primesc. Şi ei la rândul lor supertă consecinţele algerilor lor, şi 
nu doar copiii. Aceste principii sunt valabile şi pentru adulţi, bătrâni, oricine. 
 
Circulă o vorbă:”atunci când copiii au fost mici, i-am dus la creşă, la cămin, iar 
când ei se vor face mari, ne vor duce la azil! 
 
”Principiul semănatului şi al seceratului!” 
 
Ceea ce nu primeşte un copil când e mic nu poate oferi atunci când va fi mare, de 
aceea noi trebuie să dezvoltăm în ei aceste deprinderi. 
Ştiu că acest punct stârneşte multe emoţii în noi toţi. Unii gândesc:”este bine, doar 
că pentru mine este prea târziu, asta trebuia să aud acum 20 de ani..”. Aş vrea să vă 
încurajez spunând că Domnul va mai da şi alte ocazii în viaţă pentru îndreptare, şi 
în viaţa copiilor, sau nepoţilor noştri, dar şi în viaţa copiilor noştri spirituali. Acum 
e timpul să introduci Mila în acest proces dacă nu ai facut-o până acum.  
Domnul să ne ajute! 
 

IV. CONSECVENŢA ! 
 
În cele ce urmează vom analiza comportamentul lui tata faţă de fratele mai mare, o 
istorisire de care mulţi trec, fără să o ia prea mult în seamă. Al 4-lea punct cardinal 
şi ultimul este Consecvenţa. 
Luca 15:25,26 ”fiul cel mai mare era la ogor. Când s-a apropiat a auzit muzică şi 
jocuri. A chemat pe unul din robi şi a început să-l întrebe ce este.” 
v.28 „el s-a întărâtat de mânie, şi nu voia să intre în casă”. Voia să boicoteze 
petrecerea. Acum îl vedem pe tata că se duce la fiu, nu aşteaptă ca acesta sa vină la 
el. 



v.28,29. Aici vedem ironia:”fiul cel mai tânăr se întoarce acasă, nu se mai 
consideră vrednic să fie fiu, dar tata nu este de acord cu aşa ceva, dar fiul cel mai 
mare zice că s-a simţit ca un rob”.  
Ce răsucire de situaţie. Să trăieşti lângă tata şi să nu simţi inima lui iubitoare!?  
 
v.29,30 „Mie nu mi-ai dat, dar acest fiu al tău”?!  
Asta se poate întâmpla în familie atunci când unul dintre copii a rătăcit în alcool,  
s-a distrus singur, sau în acea familie poate fi un copil cu dizabilităţi, care are 
nevoie de mai multă dragoste, de mai multe resurse din pricina nevoilor lui 
speciale, ceilalţi fraţi pot creşte cu resentimente faţă de el, şi faţă de părinţi. Şi 
astăzi ne putem confrunta cu asemenea discuţii între copii. 
 
Tatăl îl asigură că partea lui nu-i va fi luată de nimeni, dar „trebuia să ne veselim 
(amândoi), să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău, era mort şi a înviat..”.v.32 
 
Lecţia practică: tatăl rămâne consecvent în faţa fiului mai mare. Tatăl refuză să-şi 
schimbe gândirea. 
Chiar şi pentru puţin timp, dacă ne-am pune în locul acestui părinte ne-am da 
seama cu ce situaţie dificilă se confruntă: pe de-o parte bucuria recâştigării fiului 
mai tânăr, dar şi pierderea celui mai în vârstă. În aceeaşi zi riscă să piardă unul deşi 
îl câştigă pe celălalt. Tata trece printr-o zi foarte grea.  
 
Tata de aici are de înfruntat o ispită: 
-suntem ispitiţi să cedăm în faţa copiilor noştri, pentru a evita conflictul.  
Am văzut familii care merg cu copiii lor la Supermarket, şi acolo înadins sunt 
aşezate în unele rafturi jucării, dulciuri, pe care copiii le iau fără să ceară voie 
părinţilor şi le aruncă pe furiş în cărucior, iar la casa de marcat se dau lupte grele, 
acolo au loc adevărate negocieri. 
Fratele care a predat acest curs povestea de fetiţa lui pe caând aceasta avea 2 
anişori. El fiind pastor a fost invitat la o biserică cu oameni mai în vârstă. Acolo el 
a predicat, surorile şi fraţii de acolo au pus o masă festivă, cu multe bunătăţi. La un 
moment dat s-a terminat cu masa, şi fratele i-a zis soţiei să ia pe ce mică şi să 
plece. Dar cea mică a început să se tăvălească pe jos, să urle că ea vrea să mai stea, 
se dădea cu capul de duşumea. Era un moment penibil pentru noi. 
Toţi se uitau la ei şi fratele povestea că a fost un moment stânjenitor pentru el, că 
zgândea el:”ce vor zice oamenii ăştia de mine, că nu sunt în stare de un copil de 2 
ani, şi sunt pastor la biserică”. M-am uitat la soţie şi din priviri i-am zis să facă 
ceva, dar ea se uita la mine să fac eu ceva, pentru că nu ştia cum să o determine pe 
cea mică să se potolească.  



Atunci zice fratele, m-am dus am luat-o repede în braţe şi am intrat cu ea într-un 
birou gol pe care l-am zărit şi după 2,3 minute ne-am întors, fata se liniştise, nu 
mai da cu capul în umărul tatălui, ci sta cu capul pe umărul meu, şi eu o mângâiam 
şi căutam să o liniştesc în continuare.  
Fraţii i-au zis atunci:”frate, bravo, ar trebui să ne spui şi nouă cândva cum de ai 
reuşit să o cuminţeşti”. Au ieşit, şi în drum spre maşină soţia l-a întrebat:”Phil, cât 
de tare ai pleznit-o de ai reuşit să o potoleşti?” La care cea mică s-a întors din 
braţele tatălui şi zâmbind i-a zis: nu m-a bătut, dar a zis că dacă sunt cuminte 
mergem la îngheţată, când plecăm de aici”. A fost un caz izolat, şi am lucrat la 
fiica mea,  pentru a nu pierde controlul asupra ei mai târziu, dar copiii pot ajunge 
să ne manipuleze. 
 
Atenţionare: fără consecvenţă. copiii pot creşte în nesiguranţă. Tatăl din pildă nu a 
dat înapoi în faţa acestei situaţii dificile.  
Copiii au nevoie de două lucruri: Compasiune – Limite ! 
 
Poate credem că un copil fericit şi împlinit este acela care primeşte totul, căruia i se 
fac toate plăcerile, şi nu este învăţat nici o limitare impusă. Copiii au nevoie de un 
hotar care să delimiteze hotarul până unde pot merge. Aşa după cum au nevoie de 
iubirea noastră, tot la fel au nevoie şi de impunerea unor limite. 
 
James Dobson spune că la o grădiniţă, după ce copiii se obişnuiseră un timp să se 
joace în curtea cu garduri şi limitări, au fost luate gardurile. Atunci s-au constatat 
două lucruri: 
1.Gardul din curtea din spatele casei, grădiniţei, a dezvoltat mult creativitatea 
copiilor. 
2.Copiii nu au părăsit curtea grădiniţei, chiar dacă erau liberi să se ducă pe stradă, 
să alerge. Se obişnuiseră cu limitarea, şi ei erau cu adevărat liberi. 
Ca să fie cu adevărat liber atunci când va fi mare, va fi trebuit să i se impună limite 
atunci când a fost mic. Limitările nu sunt pentru a i se îngrădi drepturile, ci pentru 
a fi protejat mai târziu, de el însuşi chiar. 
 

Implementarea Consecvenţei ! 
Mergând mai departe s-ar putea să fiţi surprinşi că semănaţi mai mult cu fiul cel 
mare decât cu tata din poveste. Acest seminar ne-a adus aminte de lucruri plăcute 
din viaţa noastră, a copiilor noştri, dar şi amintiri dureroase, neplăcute chiar pe care 
am fi vrut să nu le trăim, noi sau copiii noştri. Totuşi am o veste bună, încă se mai 
pot rezolva unele dintre ele. La fel ca acest tată pământesc, Tatăl ceresc se aşteaptă 
ca noi să ne întoarcem la El, şi abia aşteaptă să vină şi El spre noi. O vorbă de-a 



noastră de-a românilor spune că Domnul abia aşteaptă ca noi să facem un pas spre 
Domnul ca El să facă doi paşi spre noi. 
 
Principiul nr.1 Consecvenţa este parte a caracterului Lui Dumnezeu. În Biblie 
Consecvenţa este numită mai ales Credincioşie, dar cele două sunt similare, 
apropiate una de alta. 
Iacov 1:17”El nu se schimbă, El este consecvent”. El este de încredere. 
Maleahi 3:6 Domnul nu are unele zile când e supărat şi nu are chef de noi, cum 
suntem noi uneori şi dacă copilul cere ceva explodăm.  
 
Principiul nr.2 Consecvenţa Lui este bazată mai degrabă pe principiu decât pe 
presiune. Tatăl din pildă face ceea ce este drept, nu ceea ce este uşor. Nu alege să 
anuleze petrecerea, ca să caute pacea, nu caută pacea cu orice preţ, nu. El face ceea 
ce este drept cu orice preţ. 
Romani 12:2 Nu lăsa lumea, împrejurările să te toarne în tiparul lor. Lumea 
înconjurătoare face presing asupra noastră ca să ne toarne în tiparul lor, să ne 
schimbe. În loc de asta spune textul lasă-te transformat prin înoirea minţii.  
 
Principiul de aici este următorul: Fă voia Lui Dumnezeu oricare ar fi aceea, chiar 
cu riscul de a nu fi popular, sau chiar dacă cei din Biserică nu fac aşa ceva, nu 
trăiesc aşa, şi nu îşi învaţă astfel copiii. Dacă eşti convins că aceea este învăţătura 
Scripturii, fii curajos şi aplică acel adevăr la tine şi la familia ta. 
 
Principiul nr.3. Consecvenţa este rezultatul intenţionat al alegerilor zilnice. O viaţă 
consecventă este o viaţă compusă din multe alegeri mici şi nesemnificative, zilnice. 
Ioasua 24:15”alegeţi azi cui vreţi să slujiţi”. Poate fi o alegere pe termen scurt sau 
lung. Când sunt mici fac alegeri mici şi pe termen foarte scurt. Mâine vor fi alte 
alegeri, sau aceeaşi pe care trebuie să o alegi mereu şi mereu. Iosua spune că 
părinţii trebuie să ia aceste decizii pentru familia lor, mai ales când copiii sunt 
mici. Copiii vor ajunge să aleagă, să deosebească şi ei între alegerile făcute de 
părinţi şi ei, alegeri pe termen lung, cum ar fi căsătoria, sau mersul la biserică. Nu-i 
lăsa să părăsească acel teren prea devreme.  
Un exemplu greşit este acela că la vârsta de 5,6 ani întrebi copilul dacă vrea să 
meargă la biserică, sau nu, şi că el va suporta consecinţele când va fi mare, nu. El 
este o fiinţă liberă ca tine, dar trebuie modelat ca atunci când va fi mare să aleagă 
singur, alegeri grele, importante, pe viaţă. 
 
Principiul nr.4 Consecvenţa cere ca acţiunile noastre să se potrivească cu vorbele 
noastre. 
Numei 23:19 Nu putem realiza mare lucru dacă da al nostru nu este da, şi nu, nu. 



De aceea gândeşte înainte de a vorbi, de a promite ceva. Gândeşte înainte de a 
aplica disciplinarea.Ţine-ţi cuvântul dat faţă de toţi ai casei. Să nu fii foarte 
consecvent în disciplinare şi foarte delăsător în împlinirea promisiunilor. 
 
Principiul nr.5 Consecvenţa va fi încercată cu regularitate. Iacov 1:2-4. Domnul va 
folosi încercările din viaţa copiilor noştri pentru a ne maturiza şi pe noi, părinţii, ne 
transformă caracterul nostru. 
 
Principiul nr.6 Consecvenţa solicită suport, ajutor şi de la alţii. Avem nevoie să 
comunicăm, să întrebăm şi pe alte mămici,tătici, cum procedează, fraţi de la 
biserică, cu care ne împrietenim, stăm de vorbă, ne ajutăm reciproc. Ne rugăm, 
studim din Scriptură. Discuţiile cu părinţi ce trec prin aceleaşi situaţii ca tine sunt 
uneori benefice. Cursul nu e adresat doar creşterii copiilor ci şi părinţilor. 
Evrei 10:24,25”să veghem unii asupra altora..” 
 
Viziune: dacă ne creştem copiii consecvenţi, cel mai posibil este ca ei să trăiească o 
viaţă de siguranţă. 
Rugaţi-vă împeună cu alţi părinţi pentru copiii voştri. Poate că în casă nu e nevoie 
de foarte multe reguli, dar cele ce sunt să fie clare şi respectate, să existe un hotar 
care chiar dacă va fi forţat, să se ştie că sunt limitări, iar acele limitări sunt ferme. 
 
Procesul de trecere de la dependenţa de tine la dependenţa de Domnul trebuie să 
aibe loc lent, blând. Noi ne dorim ca cei mici să ajungă mari şi să fie credincioşi, 
iar pentru asta procesul începe de timpuriu. 
 
Povestea din Luca 15 se termină un pic ciudat. De ce? Nu ştim ce s-a întâmplat cu 
fiul cel mare, s-o fi dus totuşi la petrecere? Nu ştim ! 
Duhul a lăsat înadins aşa lucrurile. Cum? 
-Tatăl Şi-a spus cuvântul. Fiul cel mare ştie ce are de făcut, şi el acum trebuie să ia 
aceşti 4 paşi de la cap, ca şi celălalt fiu mai tânăr: 
Alegeri – Consecinţe – Compasiune – Consecvenţă !  
 
Nu există altă cale. Tatăl nu-l va trata preferenţial pe nici unul din fii Lui, pe 
amândoi îi iubeşte, de aceea la o anumită vârstă le îngăduie să facă alegeri grele, 
care pot costa mult şi greu. Tata este dispus să ne permită la toţi să trecem prin 
aceşti paşi, nu doar celor doi, ci nouă tuturor. Amin! 
 
 
 
 



 


