
Psalmul 127.4-5

2 Împărați 13.15-17

„O săgeată de izbăvire”



„Încordează arcul cu mâna ta”

Creșterea copiilor este responsabilitatea 
încredințată de Dumnezeu părinților. 
(Efes. 6.4; Prov. 22.6 )

Efectul asumării acestei responsabilități 
constă în bucuria de a avea copii fericiți, 
precum și răsplătirea cerească oferită de 
Dumnezeu părinților.                                      
(Ps. 127.5; Prov. 10.1; 15.20;)



Creșterea copiilor
Dezvoltarea copilului în plan: 
(Luca 2.40, 52)

Fizic în statură

Intelectual în înțelepciune

Spiritual în caracter



Creșterea spirituală
Factori de creștere spirituală:

Povestirile (Ps. 78.3)

Modelul
(In. 13.15; 1Tim. 4.12; Tit 2.7) 

Învățătura
(Ps. 78.5; Prov. 22.6; Ef. 6.4)

Experiența (Ps. 78.6;)  



Creșterea spirituală
Formarea convingerilor în 

creșterea spirituală a copiilor:
 Motivarea corectă - „ești pocăit”

 Ilustrarea binecuvântărilor Domnului -
„un fiu de Rege”

 Ascultare și încredere în Domnul

 Micile experiențe cu Domnul ale copiilor

 Plăcerea de a merge la biserică



„Puneți mâinile Domnului peste 
mâinile voastre”

Rugați-vă pentru copiii voștrii 
(Ps. 127.1-2; Numeri 6.22-23)

 Au nevoie de protecția supranaturală

 Au nevoie de îndurare și iertare

 Au nevoie de pace 

Cu Dumnezeu

Cu ei însuși

Cu semenii



„Puneți mâinile Domnului peste 
mâinile voastre”

Căutați să cunoașteți și să respectați 
voia Domnului pentru copiii voștrii            

(1 Sam. 1.11-28; Lc. 2.48-49)
 Nu vă ambiționați să stabiliți cu cine să se 

căsătorească.

 Nu alegeți voi propriile ambiții pentru 
viitorul copiilor.

 Rugăciunea este singurul factor, prin care 
ne putem implica în alegerile copiilor 
noștrii. 



„Deschide fereastra spre răsărit”
Alege corect direcția spre care se 

va îndrepta copilul tău, în viață.
 Prietenii cu care se joacă influențează 

creșterea copilului.

 Locurile pe care le frecventează îl influențează

 Cărțile pe care le citește, înfluențează 
creșterea copilului.  

 Emisiunile, filmele și jocurile pe care le 
vizionează, contribuie la creșterea copilului                          

(2 Tim. 1.5; 1 Tim. 4.7)



„Trage!” 
Nu vă îndrăgostiți de rolul de părinți

Transferați autoritate și responsabilitate 
copilului

 Lăsați-l să umble singur

 Începeți cu mici responsabilități

 Nu investiți în jucării

 Antrenați-l pentru a putea alege corect

 Învățătura și mustrarea nu sunt obiectivul

Nu alimentați complexele copilului

Nu amânați disciplinarea



Idealul creșterii copilului
La vârsta majoratului, copilul să 

aleagă, din propie inițiativă, ceea ce 
părinții ar fi ales, pentru el.

 Cea mai tragică constatare a unui 
părinte este aceea de a se trezi că, în 
ciuda vârstei majoratului, copilul 
său este încă imatur. 


