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INTRODUCERE 
Modul în care îi înveţi pe copii trebuie să fie îndrumat şi 

bazat pe învăţătura clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Punctele 
de vedere, opiniile şi teoriile oamenilor îşi au locul lor, însă ele 
trebuie să fie subordonate Scripturii. Ceea ce gândeşti şi spui 
trebuie comparat cu ceea ce a spus Dumnezeu. Educaţia, 
filosofia şi psihologia sunt foarte importante la locul potrivit, 
însă Biblia trebuie să deţină primul loc. Atunci când o teorie 
diferă de învăţătura Bibliei, ea este greşită! 

De aceea este necesar să înveţi ce spune Biblia despre 
copii, în privinţa evanghelizării lor, pentru că întreaga ta 
metodologie şi abordare a lor va fi determinată de ceea ce 
crezi despre Dumnezeu şi ceea ce crezi despre ei. 

Este important să ne amintim că Biblia nu ne învaţă o 
teologie a copilăriei separată şi diferită de teologia vieţii adulte. 
În schimb, Biblia oferă o teologie a omului, care include atât 
copiii, cât şi adulţii. Chiar dacă din punct de vedere fizic, 
psihologic, social şi, în unele cazuri spiritual, există multe 
diferenţe între copii şi adulţi, poziţia lor înaintea lui Dumnezeu 
este aceeaşi. 

În această carte eu am încercat să evidenţiez informaţiile 
biblice referitoare la copii, folosind un minimum de deducţii şi 
fără idei preconcepute despre ceea ce cred eu că ar trebui să 
însemne aceste informaţii, mai degrabă decât să formulez 
teorii sau să fac speculaţii. Unii ar putea crede că ceea ce am 
prezentat este mai degrabă simplist. Însă eu cred că este 
necesar „să ne întoarcem la Cuvânt“ şi să vedem ce scrie 
acolo. Aminteşte-ţi, noi transmitem mesajul care are de-a face 
cu fericirea eternă a acestor copii preţioşi, şi de aceea nu este 
loc pentru speculaţie şi teoretizare. 

În această carte am dezvoltat şi actualizat ceea ce am 
scris în cartea „Bazele biblice ale evanghelizării copiilor“, carte 
scrisă cu ajutorul lui Roy Harrison în 1981. 
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Cartea este împărţită în şase părţi: 
I. Trei concepte de bază  
II. Un studiu a cinci pasaje biblice despre copii 

III. Copii din Biblie 
IV. Răspunsuri la opt întrebări despre copii 
V. Răspunsuri la şase întrebări despre lucrarea cu 

copiii 
VI. Adevăruri biblice despre copii 

Mă rog ca această carte să fie un ajutor şi o 
binecuvântare pentru toţi cei care iubesc copiii şi doresc ca 
aceştia să ajungă la cunoştinţa mântuitoare a Domnului nostru 
Isus Hristos. 

Sam Doherty 
Septembrie 2010 
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Partea I – Trei concepte de bază 
În studiul bazelor biblice ale evanghelizării copiilor sunt 

trei concepte, pe care trebuie să le înţelegem şi să le credem. 
 

Primul concept 
BIBLIA este Cuvântul lui Dumnezeu şi este inspirată 

Deoarece Biblia este baza tuturor studiilor conţinute în 
această carte, este necesar ca fiecare învăţător să înţeleagă 
exact ce este Biblia. 

Noi credem că Biblia este în întregime Cuvântul 
adevărat al lui Dumnezeu, că a fost scrisă de oameni ai lui 
Dumnezeu sub inspiraţia şi călăuzirea Duhului Sfânt, şi că 
orice cuvânt, aşa cum a fost dat iniţial, este adevărat şi fără 
nicio eroare (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:21). 

De aceea Biblia este demnă de crezare în mod absolut 
şi fără ezitare, şi oferă răspunsuri întrebărilor oricărui învăţător 
interesat, şi stabileşte o temelie fermă pentru lucrarea cu 
copiii. 
 

Al doilea concept 
COPILUL este creat de Dumnezeu 

Înainte de a începe un studiu detaliat a ceea ce spune 
Biblia despre copii, este folositor să observăm un adevăr de 
bază foarte important din Cuvântul lui Dumnezeu. Acest 
adevăr trebuie înţeles, acceptat şi trăit de toţi cei care au 
dorinţa să devină un ajutor spiritual pentru cei mici.  

Toţi copiii sunt rezultatul puterii creatoare a lui 
Dumnezeu. Primele două capitole din Geneza prezintă modul 
în care Dumnezeu a creat primul om. Dumnezeu a creat pe 
om şi i-a dat viaţă. Fiecare copil născut în această lume este 
un descendent al acestui prim om. 
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De asemenea, este perfect adevărat să spunem că 
fiecare copil născut în această lume este un exemplu nou al 
puterii creatoare a lui Dumnezeu. David, referindu-se la 
concepţia şi naşterea lui, spune în Psalmul 139:14: „Te laud, 
că sunt o făptură aşa de minunată“. Pavel spune în Fapte 
17:25: „El dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile“. 

Înţelegerea şi acceptarea adevărului minunat, că fiecare 
copil este şi el creat de Dumnezeu, trebuie să conducă pe 
fiecare învăţător la o serie de concluzii şi aplicaţii. 
 Copiii sunt valoroşi, şi trebuie trataţi cu demnitate şi 

respect 
Ei sunt rezultatul lucrării mâinii lui Dumnezeu, şi descind 

din primul om care a fost creat după chipul lui Dumnezeu 
(Geneza 1:27; 2:7). Urmele acestei imagini iniţiale se găsesc 
în ei, dar afectate de păcat (Geneza 9:6; Iacov 3:9). 

De asemenea, trebuie amintit şi faptul că perioada 
copilăriei nu este doar o pregătire pentru maturitate, ci este o 
parte importantă, unică şi demnă a vieţii şi experienţei unei 
persoane. 

Aceasta este subliniată de atitudinea Domnului Isus faţă 
de copii (Matei 18:1-14; 21:16; Marcu 10:13-16). Hristos a avut 
o consideraţie deosebită pentru copii. 

Aceasta se poate observa şi în faptul că Domnul Isus S-
a născut în această lume ca un copil, că a trăit, a crescut, şi s-
a dezvoltat parcurgând toate fazele copilăriei (Luca 2:7, 40, 
52). 

De aceea copiii trebuie trataţi cu demnitate şi respect. 
 Copiii depind în toate de Dumnezeu, Creatorul lor fizic 

şi spiritual 
În Fapte 17 Pavel a spus atenienilor că însuşi Creatorul 

„le-a aşezat anumite timpuri şi a pus anumite hotare (graniţe) 
locuinţei lor“ (versetul 26) şi „în El avem viaţa, mişcarea şi 
fiinţa“ (versetul 28). Viaţa fizică este dependentă de 
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Dumnezeu. Viaţa spirituală este rezultatul lucrării lui 
Dumnezeu în inima copiilor – prin predicarea Evangheliei 
(Ioan 6:44, 65). 

De aceea trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze 
în inima copiilor.  
 Copiii sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu, 

Creatorul lor 
Pavel a subliniat acest adevăr în Atena când a spus: „El 

[Dumnezeu] care a creat lumea [şi pe tine] porunceşte acum 
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a 
rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul 
pe care L-a rânduit pentru aceasta“ (Fapte 17:30, 31). 

Eclesiastul 12:1 spune: „Adu-ţi aminte de Făcătorul tău, 
în zilele tinereţii tale …“ 

De aceea este necesar să învăţăm copiii despre această 
responsabilitate. 
 Copiii au o dorinţă înnăscută de a se închina cuiva sau 

la ceva 
Pavel, la începutul mesajului său evanghelic adresat 

atenienilor, a spus: „… am descoperit un altar pe care este 
scris: UNUI DUMNEZEU NECUNOSCUT! … Ceea ce voi 
cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu“ (Fapte 17:23, 
24). 

Copilul ori răspunde Creatorului său cu mulţumire şi 
ascultare, ori se închină altcuiva. 

De aceea trebuie să le prezentăm adevărul despre 
Dumnezeu. 
 Copiii sunt creaţi egali înaintea lui Dumnezeu 

Dumnezeu a creat TOŢI copiii. Rasa, culoarea, cultura, 
ţara sau împrejurările în care se află un copil nu-l fac să fie 
mai mult (sau mai puţin) favorizat de Dumnezeu. Pavel le-a 
spus clar atenienilor: „El [Dumnezeu] a făcut ca toţi oamenii, 
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ieşiţi din unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului“ 
(Fapte 17:26). 

De aceea un învăţător nu trebuie să favorizeze pe 
nimeni. 
 Copiii sunt diferiţi unul de altul 

În timp ce multe trăsături sunt comune tuturor copiilor, 
fiecare copil este „creat“ de mâna lui Dumnezeu ca o 
persoană unică, diferită de toţi ceilalţi. Nu există doi copii 
identici.  

De aceea trebuie să ne adaptăm – atât noi cât şi 
abordarea noastră – copiilor ca indivizi. 
 Copiii sunt fiinţe complete 

Dumnezeu a creat copilul nu doar ca trup, suflet sau 
spirit – ci ca o fiinţă completă. Mai mult, sufletul copilului sau 
„adevăratul eu“, constă din minte cu care să gândească, 
emoţii cu care să simtă şi voinţă cu care să decidă – toate 
împreună şi interacţionând una cu alta. 

De aceea, este necesar ca întotdeauna să hrănim toate 
aceste părţi ale copilului.  
 

Al treilea concept 
EVANGHELIA este mesajul de care au nevoie copiii 

Sunt câteva aspecte care trebuie bine înţelese: 

 Prezentarea Evangheliei copiilor nemântuiţi este o poruncă 
a Domnului Isus Hristos (Marcu 16:15). Învăţătorul trebuie 
să evanghelizeze copiii, nu să-i distreze. 

 Duhul Sfânt foloseşte prezentarea Evangheliei pentru a 
vorbi inimii copiilor nemântuiţi, şi pentru a-i conduce la Isus 
(Romani 1:6; Efeseni 2:5). 

 Conţinutul mesajului Evangheliei este prezentat clar în 
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Noul Testament. Poate fi găsit în mesajele Evangheliei 
predicate de apostoli în Fapte, în prezentarea detaliată şi 
logică a lui Pavel în Romani şi în multe alte pasaje ale 
Noului Testament (ex. 1 Corinteni 15:1-4; Ioan 3:14-21; 
etc.) 

 Există un singur mesaj al Evangheliei, şi acesta nu trebuie 
alterat (Galateni 1:8, 9). Acest mesaj trebuie predicat atât 
celor bătrâni, cât şi celor tineri, copiilor născuţi în familii 
creştine cât şi celor născuţi în familii necreştine (Marcu 
16:15). 
Care este mesajul Evangheliei? 

Vestirea Evangheliei copiilor înseamnă să-i înveţi cinci părţi 
ale adevărului biblic:  
 Învaţă-i pe copii despre Dumnezeu − sursa mântuirii 

Învaţă-i despre caracterul Său (cine şi cum este El), şi 
lucrarea Sa (ceea ce a făcut El). Înţelegerea păcatului şi a 
necesităţii mântuirii începe cu o înţelegere clară a lui 
Dumnezeu.  

Accentuează:  

 Dumnezeu este Creatorul (Fapte 17:23-29). De aceea 
omul este responsabil înaintea Lui. 

 Dumnezeu a vorbit omului prin Biblie (1 Corinteni 15:3, 
4). De aceea omul trebuie să asculte de Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

 Dumnezeu este sfânt şi drept (Fapte 17:31). De aceea 
El trebuie să judece păcatul. 

 Dumnezeu este bun şi îndurător, iubitor şi milostiv 
(Ioan 3:16). De aceea El a împlinit nevoia omului. 

 Sfinţenia lui Dumnezeu face mântuirea necesară; 
dragostea lui Dumnezeu face mântuirea posibilă.  

Predă aceste adevăruri păstrând echilibrul.  
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 Învaţă-i pe copii despre păcat − nevoia omului de 
mântuire 

Învaţă despre păcătoşenia inimii omeneşti. Explică ce 
este păcatul, şi că toţi oamenii sunt păcătoşi înaintea 
Dumnezeului sfânt. Învaţă-i despre consecinţele păcatului. 

Accentuează: 

 Păcatul este împotriva lui Dumnezeu (Psalmul 51:4). 
Este încălcarea legii Lui (1 Ioan 3:4). 

 Toţi oamenii sunt păcătoşi prin natura lor (Efeseni 2:3), 
şi prin fapte (Romani 3:23). 

 Păcatul impune pedeapsa şi despărţirea veşnică de 
Dumnezeu (Romani 1:18). 

 Lucrarea Duhului Sfânt este de a convinge de păcat. 
Roagă-te ca El să-şi facă lucrarea în inima şi viaţa 
copiilor pe care îi înveţi. 

 Învaţă-i pe copii despre Isus Hristos − Calea mântuirii 
Învaţă-i despre Domnul Isus Hristos; El este Cel care 

mântuieşte. Învaţă-i despre Persoana Lui (cine este El) şi 
lucrarea Lui (ceea ce a făcut El). 

Accentuează:  

 El este Dumnezeu Fiul, singurul Mântuitor (Fapte 
9:20). 

 Moartea Lui: semnificaţia, importanţa şi suficienţa ei ca 
răscumpărare pentru păcat (Fapte 2:23, 36, 38). 

 Învierea Lui: El este un Mântuitor viu (Fapte 2:24-32). 

 Înălţarea Lui: El este Domn al tuturor (Fapte 2:23-32). 

 Hristos este Acela în care trebuie să creadă fiecare, 
pentru a fi mântuit (Fapte 16:31). 

 Învăţăturile despre Persoana Domnului Isus şi lucrarea 
Sa de mântuire trebuie predate într-o legătură strânsă 
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în prezentarea Evangheliei. 
 Învaţă-i pe copii despre pocăinţă şi credinţă − Calea 

mântuirii 
O parte esenţială a Evangheliei o constituie invitaţia de a 

veni la Hristos (Ioan 6:37; Ioan 1:12). Roagă-te ca ei să se 
încreadă în Hristos de îndată ce aud Evanghelia.   

Accentuează: 

 Invitaţia lui Hristos de a veni la El (Matei 11:28). 

 Nevoia de întoarcere din păcat la Dumnezeu (Fapte 
2:38; 20:21). 

 Nevoia de a se încrede în Domnul Isus Hristos şi de a 
asculta de El (Fapte 16:31; 20:21). 

 Atât pocăinţa, cât şi credinţa, implică un răspuns întreit 
la invitaţia lui Hristos − un răspuns al minţii, inimii şi 
voinţei (Romani 6:17). 

 Învaţă-i pe copii despre rezultatul mântuirii 
Trebuie să spunem copiilor ce se întâmplă dacă sau 

când se încred în Domnul Isus ca Mântuitor:  

 Toate păcatele lor vor fi iertate. Ei vor fi socotiţi 
neprihăniţi (Fapte 13:38, 39). 

 Vor primi darul Duhului Sfânt (Fapte 2:38).  

 Vor fi născuţi din nou şi vor primi o natură nouă (Ioan 
3:3-8), şi Dumnezeu aşteaptă o schimbare reală în 
viaţa lor (Fapte 26:20).  

Ce metode ar trebui să folosim în evanghelizare?  
De asemenea, este esențial să înțelegem și să aplicăm 
metodele evanghelistice pe care le vedem descrise în lucrarea 
evangheliștilor din Noul Testament. 
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Lucrarea lor cuprindea: 

Proclamarea marilor adevăruri ale Evangheliei – în special 
adevărurile centrale despre moartea și învierea Domnului Isus 
(1 Corinteni 15:3, 4). Dar vestea bună privitoare la aceste 
adevăruri poate fi înțeleasă numai în comparaţie cu cea rea, 
referitoare la păcatul nostru; iar păcatul nostru poate fi înțeles 
numai în comparaţie cu caracterul lui Dumnezeu. Din acest 
motiv ei au inclus și învățătură despre aceste adevăruri. 

Explicarea marilor adevăruri ale Evangheliei. Copiii de astăzi 
cunosc foarte puțin sau deloc adevărurile Bibliei. De aceea 
adevărurile Evangheliei trebuie explicate și predate bine, altfel 
nu ajută la nimic (Matei 28:19, 20). Copiii noștri au nevoie de 
evanghelizare, dar și de instruire. Nu este suficientă doar 
evanghelizarea lor sau doar instruirea lor – ci este necesară 
împletirea evanghelizării cu instruirea.   

Prezentarea invitației de a răspunde acestor mari adevăruri 
ale Evangheliei. Evanghelia cere un răspuns – un răspuns al 
inimii. Întotdeauna apostolii i-au provocat pe ascultătorii 
nemântuiți să dea un răspuns la cele auzite (Fapte 2:38; Fapte 
13:39, Fapte 16:31). Acesta nu este un răspuns vizibil, ci unul 
al inimii, la lucrarea lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, care convinge 
pe om de păcatul lui și îl călăuzeşte către Domnul Isus Hristos. 

Clarificarea a ceea ce se întâmplă atunci când un păcătos își 
pune încrederea în Domnul Isus și ce înseamnă să devină și 
să fie un credincios (Fapte 3:26; Fapte 14:15; 2 Cor. 5:17; 1 
Tes. 1:9). 

La primul Congres al Evanghelizării Copiilor, cunoscutul 
scriitor şi profesor creştin internaţional dr. Francis Schäffer a 
spus: „Există o singură Evanghelie, atât pentru adulţi, cât şi 
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pentru copii. Evanghelizarea copiilor nu este o altă 
Evanghelie, ci doar „traducerea“ mesajului de proclamare a 
marilor adevăruri creştine într-un limbaj foarte simplu. Cea mai 
mare motivaţie pentru credinţa mea, că copilaşii într-adevăr 
pot înţelege adevărurile vitale ale Evangheliei, se bazează pe 
lucrarea Duhului Sfânt de a le comunica mesajul mântuirii şi al 
sfinţeniei. Nu există niciun adult, oricât de inteligent, care să 
poată înţelege Evanghelia fără iluminarea Duhului Sfânt.“ 
 
Întrebări pentru meditaţie 

 Cum explici inspiraţia Scripturii unui învăţător tânăr care este 
la începutul lucrării cu copiii? 

 Luând în considerare ceea ce am spus în această parte, de 
ce este teoria evoluţiei atât de dăunătoare şi primejdioasă? 

 Studiind mesajele predicate de apostoli în Fapte, găseşti 
confirmarea faptului că mesajul Evangheliei trebuie să 
cuprindă învăţătura despre Dumnezeu, păcat, Isus Hristos, 
şi răspunsul omului prin pocăinţă şi credinţă? Arată 
referinţele biblice. 
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Partea a II-a – Un studiu a cinci pasaje 
biblice despre copii 

 
În această parte vom cerceta şi dezvolta învăţătura a cinci 
pasaje biblice despre copii.  
 

(1) Cartea Deuteronom 
Responsabilitatea noastră faţă de copii 

Este important să ne amintim împrejurările în care a fost 
scrisă cartea Deutoronom. După 40 de ani de rătăcire prin 
pustiu, copiii lui Israel au ajuns la ţara promisă şi se pregăteau 
să intre în ea. Acum ei se aflau la începutul unei noi perioade 
a vieţii lor, atât ca indivizi, cât şi ca naţiune. În faţa lor stătea 
cucerirea şi ocuparea ţării pe care le-o promisese Dumnezeu. 

Viitorul lor în această ţară urma să depindă de generaţia 
de copii care avea să crească aici. De aceea, în cartea 
Deuteronom se pune mare accent pe copii, şi pe 
responsabilitatea părinţilor faţă de copii. Fiecare părinte şi 
învăţător poate învăţa multe lecţii folositoare din ceea ce este 
prezentat în această carte referitor la copii. 

În Deutoronom există patru pasaje importante referitoare 
la copii. 

 
a) Deuteronom 4:9, 10 

Avertizarea lui Dumnezeu pentru cei care-i învaţă pe copii 
În acest verset sunt patru avertizări de care trebuie să ţinem 
seama. 

 Versetul 9a: „Ia seama asupra ta …“ 

IA SEAMA asupra ta. Aceasta înseamnă a avea o relaţie bună 
cu Dumnezeu. Este important ca lucrătorul cu copiii să se 
examineze pe sine, pentru a vedea dacă este într-o relaţie 
spirituală bună cu Dumnezeu. Dacă cineva nu este într-o 
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relaţie bună cu Dumnezeu, nu poate învăţa pe alţii eficient. 

 Versetul 9b: „…veghează cu luare aminte asupra sufletului 
tău …“ 

VEGHEAZĂ cu luare aminte asupra sufletului tău. Aceasta 
înseamnă o comunicare constantă cu Dumnezeu. Viaţa 
spirituală a învăţătorului trebuie apărată cu străşnicie printr-o 
comuniune constantă cu Domnul şi studierea Cuvântului Său. 

 versetul 9c: „… ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-
au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă…“ 

AMINTEŞTE-ŢI ce a făcut Domnul pentru tine. Ei trebuiau să-
şi amintească ce a făcut Domnul pentru ei – eliberarea lor din 
robie, despărţirea Mării Roşii, mana, cortul şi în special, darea 
legii la Sinai. 
Trebuie să ne amintim ce a făcut Domnul pentru noi. Aceasta 
implică un studiu atent al Cuvântului şi lucrării lui Dumnezeu. 
El ne-a dat Cuvântul Său, ne-a eliberat din robia păcatului, ne-
a păstrat prin puterea Sa, a împlinit nevoile noastre zilnice şi 
ne-a oferit părtăşie cu Sine. 

 versetul 9d: „… fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor 
tăi …“ 

ÎNVAŢĂ-I pe copii aceste adevăruri. Aceasta înseamnă o 
predare conştiincioasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Poporului i 
s-a poruncit să-i înveţe atât lucrările lui Dumnezeu (versetul 9), 
cât şi cuvintele lui Dumnezeu (versetul 10). 
 

b) Deuteronom 6:3-9 
Porunca lui Dumnezeu pentru cei care-i învaţă pe copii 
Aceste versete pot fi împărţite în patru părţi: 
 Porunca iniţială a lui Dumnezeu  

 Versetul 3a: „Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le 
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împlineşti.“ 

Aceasta este o îndrumare care conţine două părţi: 
 „Ascultă“ – ascultă ce spune Domnul 
 „Caută să împlineşti“– împlineşte ceea ce spune 

Domnul 
 Promisiunea dublă a lui Dumnezeu 

 Versetul 3b: „… ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, 
cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când 
ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere“. 

 „ca să fii fericit“ – cei care ascultă şi împlinesc 
Cuvântul lui Dumnezeu vor fi binecuvântaţi. 

 „ca să vă înmulţiţi“ – cei care ascultă şi împlinesc 
Cuvântul lui Dumnezeu se vor înmulţi. 

În timpul lui Moise, Dumnezeu a dorit ca poporul Său să 
beneficieze de sănătate spirituală şi, în acelaşi timp, să 
crească numeric. Aceasta este voia lui Dumnezeu şi astăzi 
pentru poporul Lui. 
 Cele trei porunci principale ale lui Dumnezeu  

 Versetul 4 – „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul 
nostru, este singurul Domn!“ 

Acest verset prezintă trei porunci, şi ne arată în primul 
rând autoritatea şi descoperirea lui Dumnezeu pe care 
se bazează aceste trei porunci. Noi trebuie să 
ascultăm şi să ne supunem adevărului că Domnul 
(Iehova) este Dumnezeul nostru (Elohim) – şi noi 
trebuie să avem grijă ca adevărul acesta să fie baza 
lucrării noastre pentru copii. Noi trebuie să-i învăţăm pe 
copii despre Dumnezeu – măreţia, eternitatea, sfinţenia 
şi dragostea Sa. Viaţa şi învăţătura noastră trebuie    
să-L aibă pe Dumnezeu în centrul lor.  
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 Versetul 5: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta“.  
 Aceasta este prima poruncă: Iubeşte-L pe 

Mântuitorul. 
Relaţia ta cu Domnul trebuie să fie prioritară în viaţa ta. Întâi 
de toate, trebuie să-L vezi pe Dumnezeu aşa cum este El – 
Domnul Dumnezeul nostru (versetul 4); apoi trebuie să-L 
iubeşti. În Ioan 21:15, Domnul Isus l-a întrebat pe Simon: 
„Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?“ 
Când Simon i-a răspuns: „Doamne, Tu şti că Te iubesc“, 
Domnul Isus i-a spus: „Paşte mieluşeii Mei“. El nu i-a poruncit 
lui Petru să pască mieluşeii, până când nu s-a convins că între 
ei există o relaţie bună. De aceea, lucrarea ta printre copii 
începe cu relaţie bună cu Dumnezeu, şi o dragoste din 
adâncul inimii faţă de El. 

 Versetul 6: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau 
astăzi, să le ai în inima ta.“ 

 Aceasta este a doua poruncă: Învaţă şi 
păstrează Scripturile în inima ta. 

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie strâns în inimile noastre – nu 
doar păstrat în mintea noastră. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul 
Său nu doar pentru informaţie (deşi aceasta este importantă), 
ci şi ca El să ne transforme viaţa.  
Când Cuvântul lui Dumnezeu este în inima noastră, viaţa 
noastră este transformată, iar noi suntem în cea mai potrivită 
stare de a-i învăţa pe copii. 
„Râul nu se poate ridica mai sus decât izvorul lui.“ 

 Versetul 7 „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să 
le vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în 
călătorie, când te vei culca şi te vei scula.“ 

 Aceasta este cea de-a treia poruncă: Învaţă-i pe 
copii. 
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– Ce şi cum trebuie să-i învăţăm pe copii? 
– Copiii au nevoie să fie învăţaţi Cuvântul lui Dumnezeu 

cu toată stăruinţa („să le întipăreşti în mintea copiilor 
tăi“).  

– Unde trebuie să-i învăţăm pe copii?  
Trebuie să-i învăţăm în orice loc („când vei fi acasă şi 
când vei pleca în călătorie“). 

– Când trebuie să-i învăţăm pe copii? 
Trebuie să-i învăţăm în orice timp („când te vei culca şi te 
vei scula“). 

Dar aminteşte-ţi că înainte de a putea face aceasta, noi 
trebuie să avem o relaţie cu Dumnezeu − şi de asemenea 
Cuvântul Său să locuiască în inima noastră. 
 Trei lucruri importante de care trebuie să ne amintim 
Dacă Îl iubim pe Domnul, păstrăm Scriptura în inima noastră şi 
îi învățăm pe copii. Dumnezeu ne cere să ne amintim trei 
lucruri importante: 

 Versetele 6, 8 şi 9: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le 
dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le legi ca un semn 
de aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntare 
între ochi. Să le scrii pe uşorii (stâlpii uşii) casei tale şi 
pe porţile tale.“ 

 Trebuie să trăim Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa 
noastră zilnică: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le 
dau astăzi, să le ai în INIMA ta“.  

 Trebuie să privim la Cuvântul lui Dumnezeu, şi să 
ne gândim la el: „să-ţi fie ca nişte fruntare între 
OCHI“. 

 Trebuie să-L facem cunoscut altora: „să le scrii 
pe uşorii casei tale şi pe PORŢILE tale.“ 
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Numai Dumnezeu poate da copiilor noştri viaţa 
spirituală; partea noastră este să ne rugăm ca împlinind 
aceste trei porunci, şi amintindu-ne aceste trei condiţii, să 
vedem cum Dumnezeu lucrează în viaţa copiilor noştri şi 
împlineşte această promisiune îndoită a Lui. 
 

c) Deuteronom 11:18-21 
Cuvântul lui Dumnezeu şi cei care-i învaţă pe copii 
Dumnezeu aminteşte din nou copiilor Lui despre 

importanţa Cuvântului Său, cum doreşte să-l folosească şi 
care vor fi rezultatele.  
 Patru porunci din partea lui Dumnezeu referitoare la 

Cuvântul Său 
 Versetul 18a: „Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste 

cuvinte pe cari vi le spun.“ 

 PĂSTREAZĂ Cuvântul Lui în inima ta. 

 Versetul 18b: „Să le legaţi ca un semn de aducere 
aminte pe mâinile voastre, şi să fie ca nişte fruntarii 
între ochii voştri.“ 
 CITEŞTE Cuvântul Lui (nu poţi să-l păstrezi dacă 

nu-l citeşti!) 

 Versetul 19: „Să învăţaţi pe copiii voştri în ele, şi să le 
vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge 
în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.“ 

 ÎNVAŢĂ-I pe copii Cuvântul Lui – oriunde 
(înăuntru sau afară) şi la orice oră (devreme sau 
târziu). 

 Versetul 20: „Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile 
tale.“ 

ARATĂ Cuvântul Lui altora. Nu-i uita pe copiii 
nemântuiţi. 



 22 

 Două rezultate promise de Dumnezeu dacă vei învăţa 
pe alţii Cuvântul Lui 
 Versetul 21: „Şi atunci zilele voastre şi zilele copiilor 

voştri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că 
le-o va da, vor fi tot atât de multe, cât vor fi zilele 
cerurilor deasupra pământului“. 

 Vei prospera, vei fi binecuvântat şi te vei înmulţi. 
 Copiii tăi vor prospera, vor fi binecuvântaţi şi se 

vor înmulţi. 
d) DEUTERONOM 31:12, 13 

Scopul lui Dumnezeu pentru cei care-i învaţă pe copii 
„Să strângi poporul ‒ bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va 
fi în cetăţile tale ‒ ca să audă şi să înveţe să se teamă de 
Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească 
toate cuvintele legii acesteia. Pentru ca şi copiii lor, care n-o 
vor cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, 
Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o 
veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.“ 

Observaţi că aceste cuvinte erau adresate atât preoţilor 
(leviţi), cât şi tuturor bătrânilor lui Israel (versetul 9). 
Conducătorii spirituali ai poporului lui Dumnezeu trebuiau să 
îndeplinească această responsabilitate. Lor li s-a cerut să 
urmărească şi să împlinească şase lucruri referitoare la popor, 
în cadrul căruia erau incluşi şi copiii.  
 
 Ei trebuiau să VINĂ 

 Versetul 12a: „SĂ STRÂNGI poporul, bărbaţii, femeile 
şi copiii …“ 

Observaţi că în versetele 12 şi 13 sunt menţionaţi în mod 
specific copiii. Moise dorea înainte de toate ca toţi copiii să 
vină să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ei nu se adunau, 
atunci ei nu puteau să audă ce avea Dumnezeu să le spună. 
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Această adunare avea loc la fiecare 7 ani, astfel ca niciun 
copil să nu rămână neînvăţat, ci toţi să aibă posibilitatea de a 
se încrede în Dumnezeu, şi de a-L asculta (versetul 10, 13). 

Primul nostru scop este de a ADUNA copiii, pentru a-i 
învăţa Cuvântul lui Dumnezeu, aşadar, ne referim mai întâi la 
PICIOARELE lor! 
 
 Ca să AUDĂ 

 Versetul 12b: „… ca să AUDĂ …“ 
Apoi ne referim la URECHILE lor. Nu este destul pentru 

copii să vină. Nu se va realiza nimic dacă ei nu aud 
adevărurile care sunt predate.  

Apostolul Pavel a întrebat: „Şi cum vor crede în Acela 
despre care n-au auzit?“ (Romani 10:14). 
 
 Ca să ÎNŢELEAGĂ 

 Versetul 12c: „… şi să ÎNVEŢE …“ 
MINTEA (înţelegerea) urmează imediat. Nu este de 

ajuns doar să audă. După auzirea adevărului, copiii trebuie să-
l înţeleagă. Cu câteva mii de ani în urmă Moise a afirmat 
aceste principii ale metodelor moderne de învăţare. 
 
 Ca să se ÎNCREADĂ 

 Versetul 12d: „… şi SĂ SE TEAMĂ de Domnul, 
Dumnezeul vostru.“ 

Acum urmează INIMA (experienţa). 
Expresia: „să se teamă de Domnul Dumnezeul lor“ se aplică în 
versetul 13 copiilor. Auzirea cu urechea şi învăţarea cu mintea 
sunt doar paşii necesari pentru lucrarea harului în inimă. Frica 
de Domnul înseamnă o încredere reverenţioasă în Dumnezeu. 



 24 

Scopul nostru nu este doar ca copilul să audă ori să înveţe, ci 
să se teamă de Domnul, şi să-şi pună încrederea şi speranţa 
în El. Orice lucrare cu copiii, care nu împlineşte acest scop, nu 
este scripturală. 
 
 Ca să ÎMPLINEASCĂ 

 Versetul 12e: „Să păzească şi să ÎMPLINEASCĂ toate 
cuvintele legii acesteia.“ 

Pasul următor implică ÎNTREAGA PESOANĂ şi dorinţa 
ei de a asculta.   

După ce copilul a ascultat şi a înţeles adevărul, şi a avut 
o experienţă reală cu Dumnezeu în inima lui, prin ascultarea 
de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-şi arate credinţa şi viaţa 
sa nouă printr-o ascultare continuă de Cuvânt. Ca un ucenic 
ascultător al Domnului, el trebuie aplice Cuvântul lui 
Dumnezeu. În predare tu trebuie să cauţi să-l încurajezi şi să-l 
înveţi pe copil să trăiască o astfel de viaţă de ucenicie şi 
ascultare. 
 
 Ca să MĂRTURISEASCĂ 

 Versetul 13: „Pentru ca şi COPIII LOR, cari n-o vor 
cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de 
Domnul, Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în 
ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece 
Iordanul.“ 

Ultimul pas este transmiterea verbală a mesajului. 
Cineva a spus că atunci când îi câştigăm pe copii, avem 

o tablă a înmulţirii. Când ei vor creşte şi vor avea proprii lor 
copii, ei vor căuta să-i ajute pe copiii lor să audă, să înveţe şi 
să se teamă de Domnul. 

În aceste două versete vedem că în lucrarea noastră cu 
copiii trebuie să ne ocupăm de: picioarele, urechile, mintea, 
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inima, întreaga persoană şi limba lor – sunt 6 lucruri pe care 
dorim ca ei să le facă: 
1. SĂ VINĂ împreună cu alţii să asculte Cuvântul lui 

Dumnezeu – la şcoala duminicală sau la Grupul Vestea 
Bună. 

2. SĂ ASCULTE Cuvântul lui Dumnezeu atunci când le este 
prezentat. 

3. SĂ ÎNŢELEAGĂ Cuvântul lui Dumnezeu atunci când 
ascultă. 

4. SĂ SE ÎNCREADĂ în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor al 
lor.  

5. SĂ ASCULTE DE EL – iniţial şi în mod continuu. 
6. SĂ MĂRTURISEASCĂ altora. 

Şi mai presus de toate cele de mai sus, aceste versete 
ne arată că este posibil pentru copii, chiar copii mici, să facă 
toate lucrurile descrise.  
Observaţi de asemenea:  

 Deuteronom 29:10-13: Copiii trebuiau să intre şi ei în 
legământul lui Dumnezeu. Dumnezeu iubeşte copiii, şi 
El doreşte ca şi ei să se bucure de toate 
binecuvântările pe care le are El pentru poporul Lui.  

 Deuteronom 32:46: Poporul lui Dumnezeu trebuia să 
poruncească copiilor să asculte şi să împlinească cu 
atenţie toate cuvintele legii. Acest verset, care se 
găseşte către finalul acestei cărţi cheie din Biblie, 
accentuează încă odată cât de important a fost (şi 
este) pentru poporul lui Dumnezeu să înveţe Cuvântul 
Lui pe copii, şi să-i încurajeze să asculte de el. 

Întrebare pentru meditaţie: 

Sugerează în câte o propoziţie modul de a pune în practică fiecare 
din cele şase scopuri menţionate în Deuteronom 31:12 şi 13. 
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(2) PSALMUL 78:1-8 
IMPORTANŢA ÎNVĂŢĂRII ŞI EVANGHELIZĂRII COPIILOR 

Introducere 
Versetele 1 şi 2: „Ascultă, poporul Meu, învăţăturile 

Mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele! Îmi deschid gura şi 
vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.“ 

Psalmistul accentuează că ceea ce are de spus este 
important şi de neschimbat − şi trebuie ascultat! 

 
 Privilegiul nostru  

 Versetul 3: „Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit 
părinţii noştri.“ 

Astăzi noi suntem creştini (vorbind din punct de vedere 
uman) pentru că cineva ne-a spus despre Mântuitorul. Cineva 
a fost credincios în vestirea Evangheliei. Noi am auzit-o şi am 
crezut în Domnul. Ce privilegiu pentru noi că ni s-a spus 
despre Domnul şi noi am crezut în El! Sunt mulţi care nu au 
avut acest har − dar noi l-am avut. Fie ca Dumnezeu să ne 
ajute să preţuim acest privilegiu! 
 
 Promisiunea noastră 

 Versetul 4: „Nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti 
neamului (generaţiei) de oameni care va veni laudele 
Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.“ 

Privilegiul psalmistului îl conduce la o promisiune. Pe 
măsură ce contemplează tot ce a ştiut şi tot ce i s-a spus, el 
promite să nu ascundă aceste lucruri de copiii săi. El nu 
dorește să păstreze aceste lucruri doar pentru el, ci gândindu-
se la generaţiile viitoare, realizează cât de important este ca şi 
ei să cunoască aceste adevăruri. Dumnezeu să ne ajute pe 
fiecare să facem şi noi o astfel de promisiune. Când vedem 
mulţimea de copii din jurul nostru, să dorim din toată inima să 
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le transmitem adevărurile pe care şi noi le-am auzit.  
De asemenea, psalmistul accentuează trei lucruri pe 

care doreşte ca noi să le prezentăm copiilor:  
 

 Laudele Domnului 
El doreşte ca copiii să ştie cine este Domnul. Dacă 
citeşti restul psalmului vei observa că psalmistul 
subliniază în special măreţia, bunătatea, credincioşia şi 
dreptatea judecăţii lui Dumnezeu. Învăţarea şi 
evanghelizarea trebuie să fie centrate asupra 
Persoanei Domnului Isus.  
 
 Tăria Lui 

Psalmistul vrea să arate copiilor ce poate face 
Domnul. Restul psalmului arată în special modul în 
care Dumnezeu călăuzeşte pe copiii Săi şi Se 
îngrijeşte de ei. Dumnezeu poate face multe lucruri în 
viaţa copiilor, pentru că El este tare şi puternic. Trebuie 
să-i înveţi pe copii cine este Domnul, şi să le arăţi ce 
doreşte El să facă pentru ei. Trebuie în mod special să 
le arăţi că Domnul Isus este Mântuitorul lor. 
 
 Lucrările minunate pe care le-a făcut El 

El vrea ca ei să privească înapoi şi să descrie ce a 
făcut Dumnezeu pentru ei. Lucrările despre care 
psalmistul vorbeşte mai departe în psalm sunt: 
eliberarea din Egipt, cele zece urgii, intrarea în 
Canaan, şi alegerea Ierusalimului şi a lui David. Astăzi 
pentru noi acestea înseamnă a prezenta copiilor 
răstignirea, învierea şi înălţarea, pentru a le arăta că 
ceea ce doreşte Domnul să facă în viaţa lor este bazat 
pe ceea ce El a făcut deja. 
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Să ne examinăm învăţătura pe care o predăm copiilor, 
pentru a fi siguri că toate aceste trei puncte prezentate 
de psalmist sunt incluse în ea.  

  
 Preceptul (porunca) lui Dumnezeu 
Versetul 5: „El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, 
şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii.“ 

Este important să-i înveţi „mărturia“ şi „legea“, deoarece 
„Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui 
neştiutor“ (Psalmul 19:7). 

Acest verset ne spune că a-i evangheliza şi a-i învăţa pe 
copii nu este facultativ. Este ceva ce ni se porunceşte să 
facem. În Marcu 16:15 Domnul Isus a spus: „Propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură“. Aici sunt incluşi şi copiii. Noi nu 
alegem dacă trebuie sau nu să predăm copiilor, ci trebuie să-i 
învăţăm, pentru că aşa ne-a spus El.  

 Dintre toate celelalte persoane care îi învaţă pe 
copii, responsabilitatea primordială revine 
părinţilor credincioşi.  

Efeseni 6:4 spune: „Părinţilor … creşteţi-i în 
mustrarea şi învăţătura Domnului“. 

 De asemenea, biserica locală are 
responsabilitatea de a-i învăţa pe copii Cuvântul 
lui Dumnezeu. Unul din darurile date de Duhul 
Sfânt membrilor bisericii este şi cel de învăţător 
(Efeseni 4:11). Scopul învăţăturii este să-i 
desăvârşească pe sfinţi, iar aceşti sfinţi includ şi 
băieţi şi fete (Efeseni 6:1, vezi şi Ioan 21:15). 

 Toţi credincioşii trebuie să dorească şi să fie 
pregătiţi să-i înveţe pe copii Cuvântul lui 
Dumnezeu. În Matei 18:12, 13 ni se prezintă un 
exemplu de urmat. 
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 Planul lui Dumnezeu 

 Versetul 6: „Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni 
după ei, de copiii care se vor naşte, şi care, când se 
vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor.“ 

Copiii învăţaţi vor creşte şi, la rândul lor, vor învăţa pe 
copiii lor, care vor creşte şi ei, şi vor învăţa pe copiii lor … În 
Ioel 1:3 citim: „Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi 
copiii voştri să povestească copiilor lor, iar copiii lor să 
povestească neamului (generaţiei) de oameni care va urma!“ 
Acesta este planul lui Dumnezeu dintotdeauna. Dacă copiii 
sunt neglijaţi, aceasta nu înseamnă doar pierderea lor, dar şi 
pierderea generaţiilor următoare. 
 
 Scopul lui Dumnezeu 

 Versetul 7 „Pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în 
Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să 
păzească poruncile Lui.“ 

Acest verset este apogeul pasajului, exprimând scopul 
lui Dumnezeu în tot ce a fost prezentat anterior. Care este 
scopul predării noastre? Care este scopul întreit al lucrării 
noastre printre copii:  

 Psalmistul spune mai întâi: „Pentru ca ei să-şi 
pună încrederea în Dumnezeu.“ 

Scopul învăţătorului nu trebuie să fie doar ca copiii 
să ştie mai multe despre Biblie şi despre Dumnezeu 
(deşi aceasta este necesar). Scopul Lui este ca copiii 
SĂ-ŞI PUNĂ ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU. Punerea 
speranţei în Dumnezeu şi ascultarea de Dumnezeu 
implică experienţa cu Dumnezeu şi reprezintă un pas 
înainte după „cunoştinţa“ din versetele 5 şi 6. 

Trebuie să ne rugăm ca fiecare copil să 
experimenteze puterea lui Dumnezeu în viaţa lui, 
punându-şi încrederea în Domnul Isus. 
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Acest verset ne aminteşte că scopul evanghelizării 
este ca păcătoşii să-L cunoască pe Dumnezeu (Ioan 
14:6; 17:3, 1 Timotei 2:5). 

Isus Hristos a venit şi a murit, pentru ca păcătoşii 
să se împace cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:20). De 
aceea evanghelizarea trebuie să înceapă cu învăţătura 
despre Dumnezeu – natura, lucrările şi poruncile Lui. 
Apoi trebuie să arate cum Isus Hristos, Dumnezeu-Fiul, 
a suportat judecata dreaptă a lui Dumnezeu-Tatăl 
datorită păcatelor noastre, murind pe cruce (2 Corinteni 
5:21) – pentru ca păcătoşii să poată fi mântuiţi, să 
primească neprihănirea lui Hristos, şi astfel să aibă o 
relaţie cu Dumnezeu. 

 În al doilea rând psalmistul spune: „… Şi să nu uite 
lucrările lui Dumnezeu.“ Copiii trebuie SĂ-ŞI 
AMINTEASCĂ ce a FĂCUT Dumnezeu, şi să facă 
ceea ce a spus El. 

 Apoi, în al treilea rând psalmistul adaugă: „… şi să 
păzească poruncile Lui.“ Încrederea copiilor în 
Dumnezeu trebuie să aibă ca rezultat o viaţă 
schimbată, trăită în continuă ASCULTARE de Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

Deci, scopul întreit a lui Dumnezeu pentru copii este: 
I. Să se încreadă – „Să-şi pună încrederea în 

Dumnezeu.“ 
II. Să-şi amintească – „Să nu uite lucrările Lui.“ 

III. Să asculte – „Să păzească poruncile Lui.“ 
 
 O posibilitate 
Versetul 8: „Să nu fie ca părinţii lor, un neam (generaţie) 
neascultător şi răzvrătit, un neam (generaţie) care n-avea o 
inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu.“ 
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Este un contrast izbitor între neamul (generaţia) din 
versetul 8 şi neamul (generaţia) care va veni“, din versetele 4 
şi 6. 

Versetul acesta prezintă o posibilitate înspăimântătoare. 
Psalmistul vorbeşte despre o generaţie încăpăţânată şi 
răzvrătită, numindu-i „părinţii lor“, şi accentuează faptul că 
dacă copiilor nu li se prezintă Evanghelia, şi nu sunt învăţaţi, 
dacă nu-şi pun încrederea în Dumnezeu şi nu păzesc 
poruncile Lui, ei vor creşte şi vor fi ca părinţii lor, o generaţie 
încăpăţânată şi răzvrătită. 

Chiar dacă o generaţie a unei ţări este păcătoasă, 
Dumnezeu poate interveni făcând ca generaţia următoare să-
şi pună încrederea în Dumnezeu. Cheia pentru aceasta este 
să-i înveţi pe copii Cuvântul lui Dumnezeu (versetul 5). 

Astăzi, peste tot în jur vedem o astfel de generaţie. Dacă 
noi nu-i evanghelizăm pe copii, ei vor creşte, devenind o ALTĂ 
generaţie încăpăţânată şi răzvrătită. Timpul potrivit pentru a-i 
evangheliza este acum – cât ei mai sunt deschişi şi doritori să 
asculte. Copiii stau la o intersecţie de drumuri. Unul conduce 
spre Dumnezeu şi spre mântuire, spre o viaţă utilă şi de 
slujire, spre cer. Celălalt drum duce spre o viaţă de plăceri 
lumeşti; inima devine împietrită şi insensibilă. Ca lucrători cu 
copiii, este responsabilitatea noastră să căutăm să-i 
conducem pe copii pe drumul ce duce la Dumnezeu. 

Viaţa se poate compara cu o prăpastie în care alunecă 
foarte mulţi oameni. La baza prăpastiei sunt multe vieţi 
zdrobite de păcat. Ce tragedie! Mulţi creştini lucrează la baza 
prăpastiei cu aceste vieţi, căutând să construiască un „spital 
spiritual“ în care acestea pot fi tratate şi recuperate prin 
sângele lui Isus Hristos. Slavă Domnului pentru această 
lucrare! Ea este foarte necesară. Însă Dumnezeu îi cheamă pe 
unii să părăsească baza prăpastiei şi tratarea vieţilor 
sfărâmate, şi să urce pe vârful ei, unde, în loc de a construi un 
spital, ei pot face un zid protector. În acest fel ei caută să 
prevină căderea oamenilor în prăpastie, şi câştigarea lor 
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pentru Hristos, înainte ca păcatul să fi lăsat urme adânci în 
viaţa lor.  

Construirea zidului pe marginea prăpastiei reprezintă 
evanghelizarea copiilor. Dumnezeu îi cheamă pe unii din noi la 
această lucrare. Eşti oare şi tu unul dintre cei chemaţi de El? 
Dacă da, atunci lucrează la construirea zidului! 

 
Întrebări pentru meditaţie 

Alte versete referitoare la copii sunt: Psalmul 8:2; 10:14; 34:11; 51:5; 
58:3; 68:5, 6; 69:36; 71:17, 18; 72:4; 103:17; 115:14; 127; 128; 
139:13, 14; 148:12.  

Citeşte toate aceste versete din psalmi, apoi alege două dintre ele, 
explicându-le învăţătura. 

 

(3) Matei 18:1-14 
Învăţătura Domnului Isus 

(Vezi pasajele paralele din Marcu 9:33-37 şi Luca 9:44-48) 
Acesta este pasajul principal şi cel mai important din 

Biblie referitor la copii, de aceea trebuie studiat în detaliu.  
Introducere 
Aceste versete se împart în două părţi principale: 

 Pentru ucenici, privitor la ei înşişi (versetele 1-4). 
Domnul Isus foloseşte un copil ca ajutor vizual, 
pentru a-i încuraja să devină ca nişte copii şi să 
fie smeriţi. Tema acestor patru versete este „cel 
mai mare în împărăţie“. 

 Pentru ucenici, privitor la copii (versetele 5-14). 
Domnul Isus foloseşte un copil pentru a-i învăţa 
despre copii. Tema acestor versete este „copiii în 
împărăţie“.  
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În prima parte copilul este un model; în a doua parte este un 
câmp de misiune. 

 
Matei 18:1-14 
O întrebare referitoare la mărire în împărăţia lui 
Dumnezeu, şi răspunsul întreit 

 Versetul 1: „În clipa aceea ucenicii s-au apropiat de 
Isus şi L-au întrebat: Cine este mai mare în împărăţia 
cerurilor?“ 

În drum spre Capernaum ucenicii s-au certat, dorind să 
afle cine este mai mare între ei (Marcu 9:33 şi 34). 
Conversaţia nu este redată. Probabil că Petru sau 
Ioan, sau chiar Iuda a pretins că el este cel mai mare. 
Poate Petru a pretins aceasta în urma descoperirii 
primite că Domnul Isus este Hristosul (Matei 16:17); 
Ioan, bazat pe descrierea lui – „ucenicul iubit“ (Ioan 
13:23; 19:26); iar Iuda, pentru că el era casierul 
grupului de ucenici (Ioan 13:29). 
Acum, în această casă din Capernaum, ei îl roagă pe 
Domnul Isus să răspundă la întrebarea lor: „Cine este 
mai mare în împărăţia cerurilor?“ 

 Răspunsul (partea a I-a): 
Versetul 2: „Isus a chemat la El un copilaş, şi l-a pus în 
mijlocul lor.“ 

Isus a chemat un copilaş şi l-a folosit ca exemplu 
pentru lecţie. 
Poate că Domnul Isus l-a chemat pe nume, deoarece 
El vizitase deseori această familie. De fapt, era casa lui 
Petru (vezi Marcu1:29-33, 2:1, 9:33 şi Matei 17:24-25). 
Scena este una dintre cele mai remarcabile. Domnul 
Isus este înconjurat de cei doisprezece ucenici ai Săi 
(Marcu 9:35), şi cheamă un copilaş la Sine (Matei 
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18:2). El îl pune în mijlocul lor (Matei 18:2), apoi îl ia în 
braţe (Marcu 9:36).  
Este clar că acest copil era mic, deoarece cuvântul 
folosit în versetele 2−5 este „paidion“ − care înseamnă 
„copilaş“. El nu era însă prea mic pentru că a putut să 
vină când Domnul Isus l-a chemat (Matei 18:2). 

 Răspunsul (partea a II-a) 
Versetul 3 „… şi le-a zis: Adevărat vă spun, că dacă nu vă 
veţi întoarce la Dumnezeu, şi nu vă veţi face ca nişte 
copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în împărăţia cerurilor.“ 

Copilul este folosit acum ca un exemplu pentru a arăta 
condiţia pentru intrarea în împărăţia cerurilor. 
În acest verset Domnul Isus oferă a doua parte a 
răspunsului, dar încă nu menţionează nimic despre locul 
de cinste în împărăţia cerurilor. El vorbeşte numai despre 
intrarea în împărăţia cerurilor. Probabil că Domnul Isus îl 
avea în vedere în special pe Iuda Iscarioteanul, şi probabil 
că spre el privea, în timp ce rostea aceste cuvinte. A fost 
oare Iuda cel care dorea să fie cel mai mare, când El 
însuşi nu se afla în împărăţia cerurilor? Domnul Isus 
explică cum poate cineva intra în împărăţie: numai prin 
pocăinţă. Nu există niciun alt mod. 
La acest punct, cititorule, este de o importanţă vitală să te 
întrebi: „M-am întors eu la Hristos?“ „Sunt eu născut din 
nou?“ „M-am pocăit de păcatele mele şi mi-am pus 
încrederea în Domnul Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor?“ 
Atât poziţia, cât şi lucrarea ta în împărăţia cerurilor sunt 
posibile doar dacă au fost precedate de intrarea în 
împărăţie, prin naşterea din nou (Ioan 3:5). 

 
 Răspunsul (partea a III-a) 

Versetul 4: „De aceea oricine se va smeri ca acest 
copilaş, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor.“ 
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Copilul este folosit acum pentru a arăta condiţiile 
pentru a fi mare în împărăţia cerurilor. Aceasta este a 
treia şi ultima parte a răspunsului. El cheamă un 
copilaş, spre a servi ca exemplu pentru lecţie, apoi 
prezintă condiţiile intrării în împărăţia cerurilor, şi 
anume, le explică acum că cine vrea să fie mare în 
împărăţia cerurilor trebuie să se smerească. El 
foloseşte ca exemplu copilul (care probabil stătea sfios, 
cu ochii plecaţi). Acesta este modelul nostru. Pentru a 
deveni mari în împărăţia cerurilor, noi trebuie să ne 
smerim ca nişte copilaşi. 
Acum întrebarea pusă de ucenici a primit răspunsul, 
dar Domnul Isus continuă să vorbească ucenicilor, 
ţinând copilaşul în braţe. El nu mai vorbeşte despre ei 
sau despre întrebarea lor, deoarece acesta a fost 
rezolvată. Acum El vorbeşte despre COPII (versetele 
5-14). În aceste versete se pot găsi multe adevăruri 
măreţe privitoare la copii. 
 

Matei 18:5 
O promisiune şi un îndemn privitoare la copii 

 „Oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, 
Mă primeşte pe Mine.“ 

 O promisiune – a primi un copilaş, înseamnă a-L primi pe 
Hristos. 

Cuvântul „a primi“ este folosit aici în sensul de „a primi 
bine“, „a ura bun venit“. Marcu 9:37 spune: „Oricine 
primeşte pe unul din aceşti copilaşi în Numele Meu, Mă 
primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu 
Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.“ 

Aceasta este o promisiune uimitoare. Domnul Isus 
spune că dacă primim bine un copilaş, în Numele Lui, 
este ca şi cum L-am primi pe El Însuşi. Ce promisiune! 
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Dacă primesc un copilaş în casa mea, în Numele 
Domnului Isus Hristos, este ca şi cum L-aş primi pe El. 
Promisiunea aceasta este pentru cei care-i primesc pe 
copii în Numele Domnului Isus, pentru a-i învăţa 
despre El. Ce privilegiu este să lucrezi cu băieţi şi fete! 

 Un îndemn de a-i primi 
Dacă Domnul Isus se identifică pe Sine cu copilaşii, 
aceasta este pentru a-i încuraja pe credincioşi să-şi 
îndrepte mai mult atenţia spre cei mici, să-i primească 
şi să-i facă să se simtă bine.  
Cu mulţi ani în urmă Dumnezeu a folosit acest cuvânt 
pentru a-i vorbi unei femei bogate, care locuia într-o 
casă mare şi luxoasă, într-o zonă cu multe astfel de 
case. Ea se gândea: „Ce minunat ar fi să-L pot primi pe 
Domnul Isus în casa mea! Pot face aceasta, invitând în 
casa mea pe toţi copiii din casele din jur.“ 
Şi aşa a şi făcut. A început în casa ei un Grup Vestea 
Bună, la care veneau săptămânal aproape toţi copiii 
din cartier. Cei mai mulţi dintre ei nu frecventau Şcoala 
Duminicală, dar în casa acestei femei ei au fost învăţaţi 
despre Cuvântul lui Dumnezeu; iar în lunile şi anii ce 
au urmat, mulţi dintre ei au crezut în Domnul Isus 
Hristos ca Domn şi Mântuitor. 
Te-ai gândit vreodată să primeşti copiii în casa ta? 
Gândeşte-te doar la promisiunea care însoţeşte 
această faptă. 

Matei 18:6, 7 
Un fapt şi o avertizare de a nu-i face pe copii să 
păcătuiască  
„Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti 
micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de 
gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării. 
Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se 
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poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela 
prin care vine prilejul de păcătuire!“ 

 Un fapt – copilaşii pot crede în El 
Deseori se pune întrebarea: „Poate un copilaş să 

creadă şi să fie născut din nou?“ Unii spun „Da“, alţii 
spun „Nu“. Lucrul cel mai important este să vedem ce 
spune Domnul Isus. Aici, ţinând un copilaş în braţe, El 
vorbeşte despre „unul din aceşti micuţi, care cred în 
Mine“. Cuvântul „cred în“ este acelaşi cuvânt folosit 
pentru credinţa mântuitoare în tot Noul Testament. De 
exemplu, este folosit în Fapte 16:31. Când temnicerul a 
întrebat ce trebuia să facă pentru a fi mântuit, Pavel a 
spus; „Crede în Domnul Isus“. De asemenea, este 
folosit în Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică“. 

De aceea Domnul Isus arată clar că este posibil 
pentru un astfel de copilaş să creadă în El şi să fie 
născut din nou. 

Aici se află cu siguranţă răspunsul pentru toţi aceia 
care se îndoiesc de faptul că un copil – chiar un copilaş 
– poate crede în Domnul Isus Hristos. Acestea sunt 
cuvintele Domnului Isus Însuşi.  

 O avertizare – nu-i faceţi să păcătuiască 
Acestea sunt versete de avertizare, de a nu-i face pe 
alţii să păcătuiască (în special pe copii), a nu fi o 
pricină de poticnire pentru ei.  
Versetul 6 ne avertizează să nu facem niciodată un 
copilaș să păcătuiască. Dacă facem aşa, ar fi mai bine 
să fim înecaţi în mare. Ce îngrozitor este să facem pe 
un copilaş mântuit să păcătuiască! Şi totuşi, se poate 
întâmpla atât de uşor. 
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1. Un exemplu rău. Copiii ne urmăresc şi ne imită. 
Dacă exemplul dat de noi este rău, atunci îi 
conducem în rătăcire, şi îi facem să se 
păcătuiască.  

2. Învăţătură greşită. Dacă îi învăţăm lucruri rele, îi 
vom determina să păcătuiască. Iar dacă neglijăm 
să-i învăţăm ceea ce ei trebuie să ştie, pentru a 
creşte în viaţa creştină, de asemenea îi 
determinăm să păcătuiască. 

3. Aşteptări greşite. Nu trebuie să aşteptăm ca ei să 
trăiască şi să acţioneze ca adulţii. Ei sunt încă 
copii. 

4. Atitudine rea. Dacă un copil Îl primeşte pe Domnul 
Isus ca Domn şi Mântuitor, iar noi considerăm că 
este prea mic pentru a înţelege, copilul simte 
aceasta şi este ofensat. 
Versetul 7 ne spune că într-o lume păcătoasă nu se 
poate să nu apară prilejurile de păcătuire; dar 
persoana care produce acestea – în special 
împotriva copiilor care cred în Domnul Isus – va fi 
judecată pentru răul produs. 
 

Matei 18:8, 9  
O avertizare privind lucrurile din viaţa noastră, care ne fac 
să păcătuim 

„Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, 
taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să 
intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două 
picioare, şi să fi aruncat în focul ghenei.“ 

Aceste versete sunt ca un fel de paranteză în acest 
pasaj, întrucât ele se referă mai degrabă la noi, decât la copii.  

După avertizarea ucenicilor privind lucrurile rele care ei 
le-ar putea face, şi prin care i-ar determina pe alţii să 
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păcătuiască (în special pe copii), Domnul îi avertizează asupra 
pericolului păcatului în propria lor viaţă. Trebuie să ne 
despărţim de orice ne-ar face să păcătuim (vezi şi Matei 5:27-
30 şi Marcu 9:42-50). 

El vorbeşte despre „mâna ta“, „piciorul tău“ şi „ochiul 
tău“, care „te“ face să cazi în păcat. Dacă oricare din acestea 
te fac să te poticneşti în viaţa creştină, şi de asemenea 
afectează lucrarea ta cu copiii, este mai bine să le lepezi de la 
tine. Mâna reprezintă acţiunea, piciorul reprezintă 
comportamentul, ochiul reprezintă dorinţa. Renunţă definitiv la 
acţiunile, comportamentul şi dorinţele păcătoase. 

Dar înseamnă mai mult decât atât. Aceste versete se 
aplică şi celor care spun că sunt creştini şi nu sunt. Creştinul 
născut din nou intră în adevărata ucenicie doar prin pocăinţă şi 
credinţă. Dacă cineva este privat de această ucenicie 
adevărată, datorită membrelor lui (mână, picior, ochi) care îl 
trag în direcţie opusă, ar fi mai bine ca el să-şi piardă propriile 
membre, decât să-şi piardă sufletul. Din nou (versetul 3), 
aceasta ar putea fi o avertizare directă dată lui Iuda 
Iscarioteanul – un ucenic care nu era convertit, şi care a 
permis păcatului şi dorinţelor din viaţa lui să-l împiedice să fie 
mântuit şi ucenic. 

Cât de necesar este ca tu şi eu să ne examinăm pe noi 
înşine, dacă suntem în credinţă, să ne cercetăm (2 Corinteni 
13:5), şi să „ne întărim chemarea şi alegerea noastră“ (2 Petru 
1:10). Aminteşte-ţi cuvintele solemne ale Domnului Isus din 
Matei 7:21-23: „Nu oricine-mi zice: Doamne, Doamne!, va intra 
în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este 
în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! 
N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în 
Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? 
Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtaţi-vă de la mine voi, toţi, care lucraţi fărădelege“. 
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Matei 18:10 
Un fapt şi o avertizare privind copiii 
„Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; 
căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui 
Meu care este în ceruri.“ 
Acest verset este mai dificil de înţeles decât altele; însă se 
pare că include două adevăruri importante:  
 Un fapt – copiii credincioşi au îngeri 

Evrei 1:14 arată că îngerii sunt „duhuri slujitoare, 
trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care 
vor moşteni mântuirea“. Acest verset arată clar că 
numai credincioşii au îngeri. Psalmul 34:7; 91:11; 
Luca 16:22, Fapte 5:19 arată acelaşi adevăr. De 
aceea Domnul Isus trebuie să se fi referit la copiii 
care cred, când vorbeşte despre îngerii lor. 

Acest punct de vedere este întărit şi de 
versetul 6, unde Domnul Isus vorbeşte despre „unul 
din aceşti micuţi, care cred în Mine“. De aceea, 
versetul 10 s-ar părea că continuă acelaşi gând: 

 „Nu faceţi să păcătuiască pe copiii credincioşi“ 
(versetul 6) 

  „Nu desconsideraţi pe copiii credincioşi“ (versetul 
10). 

Domnul Isus spune că îngerii copiilor 
credincioşi văd întotdeauna faţa Tatălui lor din cer. 
Dumnezeu se gândeşte atât de mult la aceşti 
credincioşi micuţi, încât îngerii lor au acces 
continuu la tronul Său. 

 O avertizare – nu-i desconsideraţi  
Dacă Tatăl ia în considerare aşa de mult copiii 

credincioşi, încât le dă îngeri, noi trebuie să fim 
siguri că nu desconsiderăm nici măcar pe UNUL 
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din ei.  
Este o tendinţă naturală, pe care o au mulţi 

adulţi, să se uite la copii de sus, făcându-i să 
înţeleagă că ei nu sunt importanţi, şi că ei nu au 
valoare. Domnul Isus ne învaţă că noi nu trebuie 
să-i dispreţuim. Ei sunt capabili de mult mai mult 
decât ne gândim noi. 
 

Matei 18:11-13  
O povestire şi un îndemn referitoare la copii 

 „Fiindcă Fiul Omului a venit să mântuiască ce era 
pierdut. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se 
rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munţi, şi 
se duce să caute pe cea rătăcită? Şi dacă i se întâmplă 
să o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă 
bucurie de ea, decât de cele 99, care nu se rătăciseră“.  

Versetele 12 şi 13 conţin o povestire sau o pildă. Versetul 11 
este introducerea istorisirii. Versetul 14, de care ne vom ocupa 
separat, reprezintă concluzia. 
 O pildă 

În primul rând este important să înţelegem metoda de 
învăţare prin pilde, pe care a folosit-o foarte des Domnul Isus 
Hristos. În Biblie o pildă este „o relatare care ne ajută să 
înţelegem lucrurile cereşti“. Scopul pildelor a fost să-i înveţe 
pe ucenici adevărul într-un mod atractiv. Intenţia Domnului 
Isus n-a fost niciodată ca înţelesul şi semnificaţia spirituală să 
fie ataşate fiecărui detaliu al pildei. În schimb noi trebuie, să 
vedem contextul pildei, şi apoi să găsim adevărul sau 
adevărurile pe care a vrut să le spună Domnul Isus în mod 
special prin ea. 
 Contextul 

Nu există niciun dubiu că contextul se referă la copii, 
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întrucât înaintea acestei pilde (în versetul 10) Domnul Isus 
Hristos vorbea despre copii, şi cuvântul „fiindcă“ (versetul 11) 
leagă copiii de pildă.  

Versetul 14, care urmează pildei, începe cu cuvintele „tot 
aşa“ (ceea ce ne duce înapoi la pildă), şi ne arată voia lui 
Dumnezeu cu privire la cei micuţi, la copii. De aceea este 
normal să credem că Domnul Isus Se gândea la copii când a 
spus această povestire. 

De asemenea, este evident că acel Om care caută oaia 
în povestire nu este altul decât Domnul Isus Însuşi. Versetul 
11 clarifică acest lucru. 
 Adevărul 

Ce adevăr despre copii ne învaţă această pildă? 
Observaţi cuvintele pe care le foloseşte Domnul Isus referitor 
la oaia din pildă.  

Era „pierdută“ (versetul 11) – acelaşi cuvânt ca în 2 
Corinteni 4:3. „S-a rătăcit“ (versetele 12, 13) acelaşi cuvânt ca 
în 1 Petru 2:25. „Să piară“ (versetul 14) – o altă formă e 
cuvântul „pierdut“ folosit în versetul 11. Acelaşi cuvânt este 
folosit în 2 Petru 3:9. 

Prin această pildă Domnul Isus ne învaţă în mod simplu 
că copiii sunt pierduţi şi au nevoie de El. Ei sunt păcătoşi şi au 
nevoie de El, au nevoie de un Mântuitor. Contextul relatării ne 
învaţă în mod special că copiii sunt ÎN AFARA „ţarcului“ prin 
natură şi fapte, şi trebuie aduşi înăuntru. De aceea, păstorul le 
lasă pe celelalte, şi merge să caute oiţa care s-a PIERDUT.  

Copiii sunt pierduţi – şi pot pieri. Ne este milă când ne 
gândim la copii, şi nu vrem ca ei să fie pierduţi şi despărţiţi de 
Dumnezeu pentru eternitate. Dar cuvintele Domnului Isus 
spun clar că lucrul acesta este posibil. 

Dar povestirea ne mai învaţă că Domnul Isus caută 
aceste oi pierdute, şi dorinţa Lui este să le găsească şi să le 
salveze. Ele nu pot să-şi găsească singure drumul înapoi, 
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aşadar iniţiativa şi primul pas în salvarea lor sunt făcute de 
Mântuitorul, nu de ele.  
 Rezumatul istorisirii 
O oaie care a fost: 
− mică (Matei 18:10) 
− pierdută (Matei 18:11) 
− singură (Matei 18:12) 
Un Mântuitor şi Păstor care: 
− a iubit (Ioan 10:11-14) 
− a lăsat (Matei 18:12) 
− a căutat (Matei 18:12) 
− a găsit (Matei 18:13) 
− a ridicat (Isaia 40:11) 
− a aşezat (Isaia 40:11) 
− şi a condus (Isaia 40:11; Psalmul 23:1; Ioan 10:3) 
  Un îndemn 

În timp ce citim povestirea, suntem îndemnaţi să ne 
gândim la nevoia copiilor. Fără Hristos, ei sunt pierduţi 
(versetul 11); ei s-au rătăcit (versetele 12 şi 13); şi ei pot pieri, 
pot fi despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna (versetul 14). 
Ei sunt în afara împărăţiei.  

Acestea sunt cuvintele Domnului Isus. Fie ca Dumnezeu 
să pună pe inima noastră dorinţa de a împlini această mare 
nevoie spirituală a copiilor! Temelia lucrării noastre printre 
copii trebuie să fie pasiunea de a le duce Evanghelia. Dacă 
noi nu ne dăm seama de nevoia spirituală a copiilor, atunci nu 
vom avea dorinţa de a le prezenta Evanghelia. 

Această relatare mai evidenţiază un exemplu de urmat. 
Domnul Isus este Bunul Păstor (Psalmul 23:1; Ioan 10:11), 
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Marele Păstor (Evrei 13:20) şi Păstorul cel Mare (1 Petru 5:4). 
Iar noi, ca „păstori sub conducerea lui“ (1 Petru 5:2-3, Ioan 
21:15-17), trebuie să-L imităm. Aşa cum El a fost gata „să 
lase“, aşa trebuie să fim şi noi. Aşa cum El a fost gata „să 
meargă şi să caute“, aşa trebuie să fim şi noi. Aşa cum el „a 
găsit“ oaia „pierdută“ şi s-a „bucurat“, aşa trebuie să facem şi 
noi. El este exemplul pe care trebuie să-L urmăm.  
 
Matei 18:14  
O descoperire şi o asigurare cu privire la copii 
„Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară 
unul măcar din aceşti micuţi.“ 

 O descoperire 

 „Tot aşa …“ – ne întoarce la povestirea din 
versetele 12 şi 13, şi ne arată că Domnul vorbea 
încă despre copiii care sunt pierduţi şi rătăciţi. 

 „nu este voia …“ – ne vorbeşte despre 
preocuparea şi dorinţa lui Dumnezeu. 

Cuvântul „voia“ folosit aici înseamnă şi „dorinţă“. În 1 
Timotei 2:4 este folosit în acelaşi sens: „Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, care vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi 
să vină la cunoştinţa adevărului“. Aceasta nu înseamnă că toţi 
oamenii vor fi mântuiţi, ci că Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii 
să fie mântuiţi (vezi şi 2 Petru 3:9).  

De aceea, în acelaşi mod, Dumnezeu doreşte ca niciun 
copil să nu piară. Dar faptul că El nu doreşte pierirea lor, nu 
înseamnă că aceasta nu se poate întâmpla. De exemplu, dacă 
eu îţi spun că nu doresc să fii lovit de o maşină, înseamnă că 
există o astfel de posibilitate. Altfel, n-are sens să-ţi spun aşa 
ceva. 

Deci, este posibil ca copiii să piară acum sau mai târziu. 
Dar Dumnezeu ne-a făcut cunoscut că aceasta nu este voia 
Lui. 
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  „Tatălui vostru …“  
Aceste cuvinte ne amintesc de compasiunea Aceluia 

despre care vorbeşte Isus. Tatăl nostru ceresc ne iubeşte, şi 
noi trebuie să credem că El face întotdeauna ceea ce este cel 
mai bine. 

  „Celui din ceruri …“  
Aceste cuvinte subliniază sfinţenia lui Dumnezeu. 

Dragostea Lui este o dragoste sfântă – şi tot ce face El este 
drept, sfânt şi corect. De asemenea, accentuează puterea şi 
suveranitatea lui Dumnezeu. Putem să avem încrederea că El 
Îşi va face lucrarea şi Îşi va împlini scopurile. 

  „să piară …“ – ne face conştienţi de posibilitatea 
despărţirii lor eterne de Dumnezeu. 

  „UNUL măcar din aceşti micuţi“ – ne arată 
interesul personal şi dragostea lui Dumnezeu 
pentru fiecare copil. Cuvântul „unul“ este folosit de 
cinci ori în aceste 14 versete, şi de fiecare dată se 
referă la copii. Noi trebuie să ne interesăm de 
fiecare copil, şi nu de numere mari şi statistici.  

Proiect special 
Memorează Matei 18:1-14. 
Întrebare 

Unii comentatori spun că Matei 18:1-14 se referă la cei 
care sunt tineri în credinţă, şi nu literal la copii. Conform 
acestui punct de vedere, copilul este folosit doar ca exemplu, 
iar învăţătura se referă la cei de curând convertiţi sau la cei 
slabi în credinţă. 
Tu ce crezi? 
Răspuns: 

Un principiu de bază al interpretării Bibliei este să 
accepţi înţelesul literal al unui verset sau pasaj, cu excepţia 
cazului în care pasaje similare din Scriptură indică clar că 
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lucrul aceasta nu trebuie făcut.  
A aplica Matei 18:1-14 acelora care sunt tineri în 

credinţă este împotriva acestei reguli de interpretare a Bibliei. 
Este adevărat că primele patru versete ale capitolului 

sunt un răspuns la întrebarea ucenicilor despre cine va fi cel 
mai mare în împărăţia cerurilor. 

De asemenea, Domnul Isus a folosit un copil ca să-i 
înveţe importanţa umilinţei. De aceea primele patru versete se 
referă la toţi credincioşii, şi subliniază faptul că ei trebuie să fie 
smeriţi. 

Dar începând cu versetul 5, învăţătura se referă sigur la 
copii, şi nu la cei tineri în credinţă. 

Ştim aceasta pentru că: 
 Contextul tuturor acestor versete este despre un 

copil.  

În versetul 2 Domnul Isus cheamă la El „un 
copilaş“; în versetele 3, 4 şi 5 El se referă la „un 
copilaş sau nişte copilaşi“. Apoi în versetele 6, 10, 
14 se referă la „unul dintre aceşti micuţi“. Faptul că 
Domnul Isus, în timp ce vorbea, avea în braţe un 
copil, ne arată clar că vorbind despre „unul dintre 
aceşti micuţi“, se referă la copii. Nu este niciun 
indiciu aici că El a făcut referire la altcineva în afară 
de copii.  

 Cuvintele folosite sunt „paidion“ (sau „copilaş“) în 
versetele 2-5 , şi „micos“ (sau „micuţi“) în 
versetele 6, 10, 14. Aceste cuvinte sunt folosite în 
câteva ocazii cu referire la adulţi (ex. 1 Ioan 2:18), 
dar în contextul în care vorbim, şi în sensul lor 
general în alte pasaje, avem indicaţii clare că aici 
trebuie luat înţelesul literal, care se referă la 
„copilaşi“. 

 Desigur, dacă Domnul Isus ar fi dorit ca aceste 
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versete să fie un exemplu despre cei tineri în 
credinţă, el ar fi indicat clar lucrul acesta. 

 Aceste versete pot fi aplicate şi tinerilor în 
credinţă, de orice vârstă. Dar aceasta este o 
aplicaţie secundară (dacă cineva interpretează 
acest pasaj ca referindu-se la cei „tineri în 
credință“, atunci el va avea probleme cu versetele 
11-14, care spun căci cei „tineri în credinţă“ sunt 
pierduţi). Aplicaţia primară trebuie să fie referitor 
la copii, ca aceia care erau în braţele Domnului 
Isus.  

 
Două schiţe scurte la Matei 18:1-14 
Versetele Fapte despre 

copii 
Porunci privitoare la copii 

v. 4 Copiii sunt smeriţi Urmaţi-le exemplul  

v. 5 Hristos se 
identifică cu copiii 

Primiţi-i  

v. 6 Copiii pot fi născuţi 
din nou 

Nu îi faceţi să păcătuiască 

v. 10 Copiii sunt preţioşi Nu îi dispreţuiţi  

v. 11-14 Copiii sunt pierduţi Mergeţi, căutaţi-i şi găsiţi-i 

 
 Avertisment  Binecuvântare 

v. 3  Pentru cei care nu cred 
cum cred copiii 

v. 4 Pentru cei care sunt smeriţi 
cum sunt copiii 

v. 6 Pentru cei care îi fac pe 
copii să păcătuiască  

v. 5.  Pentru cei care îi primesc 
pe copii 

v. 
10  

Pentru cei care îi 
desconsideră pe copii  

v. 
11-
14 

Pentru cei care îi iubesc şi îi 
evanghelizează pe copii 
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(4) Marcu 10:13-16 

Domnul Isus Hristos şi copiii 
(Vezi şi Matei 19:13-15, Luca 18:15-17) 

Introducere 
Acesta este probabil cel mai bine cunoscut pasaj biblic 

care se referă la copii. Însă nu trebuie să interpretăm din el 
lucruri care nu sunt scrise în el. Această relatare nu este un 
exemplu de evanghelizare a copiilor. Nu ştim dacă aceşti copii 
s-au întors la Domnul, iar aici nu găsim nicio justificare să 
folosim acest pasaj pentru a ilustra naşterea din nou a copiilor, 
sau a împărţi binecuvântări copiilor „punându-ne mâinile“ 
peste ei. Numai Domnul Isus poate face aceasta.  

Pasajul biblic este doar o relatare despre un grup de 
oameni care au adus copiii la Domnul Isus, cerându-I să-Şi 
pună mâinile peste ei şi să-i binecuvânteze. Chiar dacă 
ucenicii s-au împotrivit, Domnul Isus a luat copiii în braţe şi i-a 
binecuvântat. 

Din acest pasaj putem să deducem mai multe principii şi 
îndrumări care ne vor ajuta în lucrarea cu copiii.  

Cea mai bună abordare a pasajului este să punem trei 
întrebări cu privire la relatare, şi apoi să găsim răspunsul la 
acele întrebări. Din răspunsuri vom găsi apoi cele trei porunci 
referitore la copii, de care vrea să ţinem cont Domnul Isus.  
 Trei întrebări  

 Cine sunt oamenii implicaţi în povestire? 
 Ce au făcut ei? 
 Ce principii şi aplicaţii putem deduce din aceste 

fapte? 
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Răspunsurile la aceste întrebări se află în tabelul de mai jos:  

Versetele OAMENII FAPTELE PRINCIPIILE 

versetul 
13 

Prietenii 
credincioşi  

Ei au adus 
pe copii la 
Domnul 
Isus 

Noi trebuie să-i 
aducem pe copii la 
El, ca El să-i 
binecuvânteze 

versetul 
13 

Copiii  Ei au dorit 
să vină 

Copiii sunt uşor 
influenţaţi în bine 
(sau în rău) 

versetele 
13-14 

Ucenicii 
împotrivitori 

Ei au 
încercat să 
împiedice 
venirea 
copiilor la 
Isus 

Mulţi creştini nu 
văd încă nevoia 
copiilor de a veni la 
Domnul Isus, şi 
poate chiar îi 
împiedică 

versetele 
14-16 

Domnul Isus 
cel iubitor  

El S-a 
mâniat pe 
ucenici și I-
a primit pe 
copii 

Domnul Isus vrea 
să-i primească, să-
i mântuiască şi să-i 
binecuvânteze 

 
În povestire sunt implicate patru categorii de oameni 

  Prietenii şi dorinţa lor de a-i aduce pe copii la 
Domnul Isus 

Nu ni se spune cine erau aceşti oameni. Probabil erau 
părinţii sau bunicii copiilor, vecini sau prieteni. Lucrul pe care îl 
ştim este că ei au dorit să aducă pe copii la Domnul Isus, ca El 
să Se atingă de ei. Fie ca aceasta să fie şi dorinţa noastră. 
Dorim ca Domnul Isus să-i mântuiască şi să-i binecuvânteze 
pe copiii noştri.  
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 Copiii şi dorinţa lor de a veni  
Este interesant să observăm că copiii au venit la Domnul 

Isus. Matei 19:13, 14; Marcu 10:13, 14 şi Luca 18:16 spune că 
ei erau copilaşi („paidion“). Luca 18:15 spune că erau copii 
mici („brefos“ – cuvânt folosit de asemenea în Fapte 7:19 şi 2 
Timotei 3:15 pentru un copil nou-născut). Deci era un grup 
format din copii mici şi nou-născuţi. Copiii nu s-au întors şi nici 
nu au plecat. Ei au dorit să vină împreună cu cei ce i-au adus. 
Astăzi sunt mulţi copii ca cei din timpul acela. Ei sunt uşor 
influenţaţi în a face bine sau rău. Ei doresc să vină. Este 
necesar este să le arătăm cum să vină la Domnul Isus şi să fie 
mântuiţi. 

Dacă compari relatarea aceasta cu cea care urmează 
(versetele 17-22), vezi un mare contrast. Era un tânăr care a 
avut posibilitatea să vină la Domnul Isus, dar el a refuzat. Ce 
mare diferenţă între copii şi acest tânăr conducător bogat! 

 Ucenicii au certat pe cei ce-i aduceau  
Cât de trist este faptul că ucenicii au certat pe cei ce-i 

aduceau pe copii! Noi nu ştim de ce au făcut aceasta. Probabil 
ei au crezut că Domnul Isus era prea ocupat, sau poate au 
considerat că copiii nu sunt destul de importanţi, pentru a fi 
binecuvântaţi de El, sau că ei nu au atât de multă nevoie de 
Domnul Isus, cum au adulţii. Nu ştim motivul, dar vedem că ei 
i-au respins pe cei ce-i aduceau. 

Ce trist este că aceasta se întâmplă şi astăzi! Încă sunt 
credincioşi şi conducători ai bisericilor care nu văd nevoia 
copiilor de a veni la Domnul Isus şi, într-un fel sau altul, ei îi 
împiedică să vină la El. 

Observaţi că Domnul Isus S-a mâniat. Cuvântul grecesc 
folosit aici arată emoţii profunde. De ce S-a mâniat Domnul 
Isus? Deoarece din contextul Evangheliilor vedem că El le 
spusese deja ucenicilor (în Matei 18:5): „Oricine va primi un 
copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine“. 
Ceea ce făceau ucenicii acum nu era rezultatul unei înţelegeri 



 51 

greşite, ci adevărată neascultare. Trebuie să fim atenţi să 
primim pe copii, şi să nu nesocotim sfatul din Matei 18:5.  

 Domnul Isus şi dorinţa Lui de a primi copiii 
Domnul Isus a iubit pe copii. El i-a luat în braţe, Şi-a pus 

mâinile peste ei şi i-a binecuvântat. Domnul Isus iubeşte şi 
astăzi copiii, şi doreşte ca ei să vină la El. Fie ca noi să 
aducem întotdeauna pe copii la Domnul Isus. 
 Trei porunci de care trebuie să ascultăm  

 Versetul 14: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i 
opriţi; căci împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.“ 

 Lăsaţi-i să vină  
În împărăţia lui Dumnezeu pot intra copiii (şi cei 
care devin ca ei). Lăsaţi copiii să vină la Hristos. 
Noi trebuie să fim „călăuze“ pentru copii, ca ei 
să vină la Mântuitorul, nu „obstacole“ în calea 
lor! 

 Nu-i opriţi 
Noi nu trebuie să fim obstacole, împiedicând 
copiii să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 

 Deveniţi ca ei 
 

 Versetul 15: „Adevărat vă spun, că oricine nu va primi 
împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip 
nu va intra în ea.“ 

Trebuie să fim siguri că noi înşine am intrat în împărăţia 
lui Dumnezeu devenind ca nişte copilaşi. Dacă o persoană nu 
doreşte să creadă şi să devină ca un copil, ea nu poate primi 
împărăţia lui Dumnezeu (vezi de asemenea Matei 18:3). 
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Întrebare  
Când Domnul Isus a spus: „Căci împărăţia lui Dumnezeu este 
a celor ca ei“ (Matei 10:14), a vrut să spună că toţi copiii vor 
intra în împărăţia lui Dumnezeu? 
Răspuns: 
Nu! Nu poate să fie aşa, datorită a patru motive: 
 Pentru că ar fi împotriva învăţăturii generale a Scripturii. 

Acest motiv trebuie văzut în legătură cu ceea ce ni se 
spune în alte locuri în Noul Testament. Nicio parte din 
Sfânta Scriptură nu învaţă că toţi copiii fac parte din 
împărăţia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, Biblia ne învaţă că 
copiii sunt pierduţi şi au nevoie de un Mântuitor (ex. Matei 
18:11-14), şi singura cale spre împărăţia lui Dumnezeu 
este naşterea din nou, prin credinţa personală în Domnul 
Isus Hristos (Ioan 1:12, 13; Ioan 3:3, 7 ,16).  
Să ne amintim că învăţătura noastră referitoare la copii 

trebuie să fie bazată pe învăţătura generală a Sfintelor 
Scripturi, şi nu pe ceea ce pare să înveţe un verset izolat. 
 Pentru că cuvintele „a celor ca ei“, din versetul 14, descriu 

o calitate, nu o identitate.  
Acest verset nu spune: „A acestora este împărăţia lui 

Dumnezeu“, ci „împărăţia lui Dumnezeu este celor ca ei“. 
Biblia franceză spune astfel: „Car le royaume de Dieu est pour 
ceux qui leur ressemblent“ (Căci împărăţia lui Dumnezeu este 
pentru cei care se aseamănă cu ei). 
 Pentru că contextul, în special versetul 15, arată că 

Domnul Isus nu se gândea în primul rând la copii, când a 
folosit aceste cuvinte. 
În versetul 15 El spune că persoana care intră în împărăţia 

lui Dumnezeu trebuie să primească acea împărăţie la fel ca un 
copilaş. Acest verset reprezintă o explicaţie a cuvintelor din 
versetul care îl precede – versetul 14 − „împărăţia lui 
Dumnezeu este a celor ca ei.“ 
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 Dacă Domnul Isus ar fi vrut ca noi să înţelegem că toţi 
copiii sunt în împărăţia lui Dumnezeu, ar fi spus aceasta 
foarte clar. 

Ce înseamnă atunci aceste două versete? 
Răspuns: 

Numai cei care primesc împărăţia lui Dumnezeu ca nişte 
copilaşi pot intra în ea. De aceea, în împărăţia lui 
Dumnezeu intră aceia care sunt ca şi copiii. 

 Aceste versete spun că dacă fiecare trebuie să primească 
împărăţia lui Dumnezeu ca un copil (versetul 15), atunci 
sigur că şi copii au nevoie să o primească. 

 Semnificaţia acestor versete, şi a multor altora din Biblie, 
este că atât copiii, cât şi adulţii, intră în împărăţia lui 
Dumnezeu pe aceeaşi cale – calea pocăinţei şi a credinţei. 
Nu există nicio altă cale. Ea este prezentată clar în multe 
alte locuri din Biblie.  

 Aceste versete spun de asemenea că şi copiii pot intra în 
împărăţia lui Dumnezeu. Dacă uşa este deschisă celor ce 
sunt „ca ei“, atunci desigur copiii sunt bineveniţi. Împărăţia 
este şi pentru ei, iar noi nu trebuie să-i împiedicăm 
niciodată. Domnul Isus iubeşte copiii, şi doreşte ca ei să 
vină la El. 

Un cuvânt de avertizare 
În unele cercuri devine tot mai populară teoria că copiii 

se nasc în împărăţia lui Dumnezeu, sau că copiii credincioşilor 
se nasc în împărăţia lui Dumnezeu, şi vor rămâne în împărăţie 
până când ei hotărăsc să o părăsească. Se bazează pe acele 
cuvinte din Marcu 10:14 şi într-o măsură mai mică pe cele din 
1 Corinteni 7:14 (vezi paginile 98-101 în partea IV-a). Dar se 
poate vedea cu certitudine că aceste versete nu spun acest 
lucru; învăţătura Scripturii se opune acestei teorii.  

Vreau să spun un cuvânt serios de avertizare împotriva 
acestor teorii. Dacă se crede că toţi copiii, sau copiii creştinilor 
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sunt deja în împărăţia lui Dumnezeu, şi că este imposibil ca un 
copil să fie pierdut, atunci de ce să-i evanghelizezi pe cei care 
nu sunt pierduţi şi nu au nevoie de evanghelizare? De ce să-i 
învăţăm pe copii ceea ce trebuie să ştie pentru a fi mântuiţi, 
dacă ei nu au nevoie să fie mântuiţi? 

Această teorie ne-ar conduce să spunem copiilor că ei 
se află deja în împărăţia lui Dumnezeu, şi ne-ar încuraja să le 
arătăm cum să devină membrii mai buni ai acestei împărăţii − 
când, în realitate, s-ar putea ca ei să nu se afle deloc în ea. 
Domnul Isus ne învaţă clar că nimeni nu poate să vadă sau să 
intre în împărăţia lui Dumnezeu, dacă nu se naşte din nou 
(Ioan 1:12, 13; Ioan 3:3-7). 

Cred că puteţi observa răul ireparabil cauzat sufletelor 
nemuritoare ale copiilor cărora, în felul acesta, li s-a dat o 
asigurare falsă. 

Acest lucru este extrem de serios, aici neexistând loc 
pentru speculaţii sau greşeli.  
 

(5) Cartea Proverbelor 
Îndrumări înţelepte 

În primele 7 capitole ale cărţii Proverbele, Solomon, sub 
inspiraţia Duhului Sfânt, dă îndrumări şi îndemnuri copiilor săi. 
Însă de-a lungul cărţii sunt accentuate atât responsabilităţile 
copiilor, cât şi ale părinţilor. 
 
 Îndrumări pentru copii 

 Teme-te, şi cunoaşte-L pe Dumnezeu (1:7; 2:5; 
24:21). 

 Predă-ţi inima lui Dumnezeu (23:26). 
 Ascultă de părinţi (1:8, 9; 4:1; 4:20-22; 5:1; 5:7; 

6:20; 7:24; 13:1; 15:5; 19:27; 23:22). 
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 Caută cunoaşterea şi înţelegerea (2:2-9; 4:5-13; 

7:1-5). 
 Iubeşte Cuvântul lui Dumnezeu (3:1-4; 3:21-26; 

28:7a). 
 Păzeşte-te de păcat (1:10-19; 23:19-21). 
 Nu dispreţui mustrarea Domnului (3:11-12). 

 

 O promisiune pentru copii 
 Copiii care-L caută pe Dumnezeu, Îl vor găsi 

(8:17). 

 

 Îndrumări pentru părinţi 
 Învaţă-ţi copilul (22:6). 
 Disciplinează-ţi copilul (13:24; 19:18; 22:15; 

23:13-14; 29:15, 17). 
 

 O promisiune pentru părinţi 
 Învaţă-ţi copilul cu scopul ca el să înceapă să 

urmeze Calea lui Dumnezeu; iar când va 
îmbătrâni, nu se va abate de la ea (22:6). 

 
 IMPORTANŢA ŞI VALOAREA COPIILOR 

 Copiii pot fi credincioşi (sau necredincioşi) 
(20:11). 

 Copiii credincioşi aduc bucurie părinţilor (10:1a; 
17:6; 23:15, 16, 24, 25). 

 Copiii credincioşi produc întristare părinţilor 
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(10:1b; 28:7b). 
 Părinţii credincioşi sunt o binecuvântare pentru 

copiii lor (20:7; 31:28). 
 
Întrebări pentru meditaţie 

Solomon a scris şi cartea Eclesiastul. Citeşte versetele 11:9 şi 12:1, 
apoi răspunde la aceste trei întrebări: 

 Ce cuvânt este folosit aici pentru a-L descrie pe 
Dumnezeu celor tineri? 

 În lumina acestei descrieri, ce trebuie să evite tinerii şi 
ce trebuie să urmeze? 

 De ce trebuie să facă aceasta atunci când sunt tineri? 
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Partea a III-a – Copii din Biblie 
 

Este necesar şi folositor să privim la copiii descriși în 
Cuvântul lui Dumnezeu, și să vedem ce lecții putem învăța de 
la ei. În această carte nu avem spațiul necesar să facem 
aceasta detaliat, însă tu o poți face singur. Este dată o listă cu 
copii și tineri descriși în Biblie, referințele unde îi găsim, şi 
lecția pe care o putem învăța de la ei. Trebuie să menționez 
că nu întotdeauna ştim cu exactitate vârsta persoanelor din 
listă. Despre unii știm că sunt copii, alții sigur sunt adolescenți 
sau tineri, iar despre alții nu știm dacă sunt copii sau tineri. Dar 
despre toți se poate spune că sunt la începutul vieţii. Putem 
presupune că cei tineri au avut parte de o bază bună încă din 
copilărie. De asemenea, trebuie să ținem minte că în primele 
cărți ale Bibliei citim despre oameni care trăiau mult mai mult 
decât noi astăzi, și este posibil ca tinerii acelor timpuri să se 
asemene mai degrabă cu copiii zilelor noastre. 

 Isaac – băiatul care a fost ascultător (Geneza 22)  

Copiii pot fi ascultători de voia lui Dumnezeu.  

 Iosif – tânărul neprihănit (începând cu Geneza 37)  

Copiii pot trăi o viaţă neprihănită. 

 Moise – copilul al cărui viitor a fost stabilit din primii ani 
ai vieții sale (Exod 2)  

Copiii pot fi influențați și învățați, astfel încât mai târziu 
să ia hotărârea să se încreadă în Dumnezeu și să Îi 
slujească. 
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 Maria, sora lui Moise – copilul care a participat la 
împlinirea planului lui Dumnezeu (Exod 2)  

Dumnezeu îi folosește pe copii pentru a-Și împlini 
scopurile. 

 Samuel – copilul care a ajuns să Îl cunoască pe 
Dumnezeu (1 Samuel 3)  

Copiii pot răspunde chemării lui Dumnezeu și să Îl 
cunoască pe Dumnezeu. 

 David – adolescentul care s-a încrezut în Dumnezeu (1 
Samuel 17)  

Copiii pot să se încreadă în Dumnezeu, atunci când au 
de înfruntat pericole. 

 Daniel – tânărul care a preferat să-I rămână credincios 
lui Dumnezeu (Daniel 1)  

Copiii pot să-I rămână credincioşi lui Dumnezeu și să 
facă ceea ce este bine. 

 Roaba lui Naaman – copilul care L-a mărturisit pe 
Dumnezeu (2 Împăraţi 5)  

Copiii pot să-L mărturisească pe Dumnezeu, și să fie 
folosiți de El. 

 Iosia – copilul care a făcut ceea ce era bine (2 Cronici 
34:2)  

Copiii pot trăi pentru Dumnezeu și pot face ceea ce 
este bine. 
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 Ioas – copilul care s-a depărtat de Dumnezeu (2 
Cronici 24:2-12)  

Copiii mântuiți pot aluneca de pe calea credinței. 

 Ioan Botezătorul – copilul care a experimentat ceva 
deosebit (Luca 1:15)  

Dumnezeu lucrează în viaţa unora încă de când sunt 
foarte mici. 

 Băiatul care a dat tot ce avea Domnului Isus (Ioan 6)  

Domnul Isus poate folosi ceea ce dăruiesc copiii, 
pentru a-i binecuvânta și ajuta pe mulți. 

 Copiii care l-au lăudat pe Domnul Isus (Matei 2)  

Domnul Isus vrea să primească lauda copiilor. 

 Timotei – băiatul care a înțeles Cuvântul lui Dumnezeu 
(2 Tim. 3:15)  

Copiii pot să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu de la o 
vârstă fragedă. 

 Copiii care au fost judecați de Dumnezeu (2 Împăraţi 
2:23-25)  

Copiii pot fi judecați de Dumnezeu, dacă sunt vinovați 
de necredință și răzvrătire. 
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Partea a IV-a 
Răspunsuri la opt întrebări despre copii 
Introducere 

Învăţătorii cu copiii au multe întrebări, şi aceste întrebări 
trebuie să primească răspuns. Eu am selectat opt astfel de 
întrebări şi, folosind ca ghid ceea ce am învăţat din Biblie, am 
căutat să răspund fiecăreia în patru moduri diferite: 
 Întâi, căutând să văd dacă există VERSETE BIBLICE 

SPECIFICE, care oferă răspuns întrebării respective. Să 
fie versete care menţionează copiii în mod special. 

 În al doilea rând, căutând ALTE VERSETE care tratează 
întrebarea – şi care includ copiii, deşi nu-i menţionează în 
mod specific. 

 În al treilea rând, după ce am văzut care este învăţătura 
Bibliei, am privit răspunsul din punct de vedere al 
EXPERIENŢEI. Este foarte important să avem clar în 
minte ceea ce spune Biblia cu privire la un anumit subiect, 
înainte de a privi în contextul experienţei. Învăţătura 
trebuie să preceadă experienţa (şi nu invers). O experienţă 
corectă va fi bazată întotdeauna pe o exegeză corectă a 
adevărului Bibliei, şi va fi în acord cu ea.  

 În cele din urmă, am cercetat dacă CONDUCĂTORI 
CRESTINI bine cunoscuţi din trecut şi prezent au avut 
ceva de spus referitor la subiectul respectiv. Cred că în 
aceşti patru paşi vei găsi răspuns la întrebarea ta. 
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Întrebarea 1. Este important să-i înveţi pe copii Cuvântul 
lui Dumnezeu? 
Introducere 

Unii consideră că a-i învăţa pe copii Cuvântului lui 
Dumnezeu, sistematic şi profund, este de mică importanţă. 
De asemenea, în unele şcoli duminicale şi lucrări cu copiii 
învăţătorii nu mai predau Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, 
ci le spun povestiri şi fac diferite feluri de lucru manual. 
Această deficienţă poate fi observată şi într-o parte din 
literatura actuală pentru Şcoala Duminicală. 
De aceea este important să înţelegem răspunsul biblic la 
întrebarea de mai sus. 

 
1) Versete biblice specifice, care se referă la 

importanţa învăţării copiilor 
Sunt multe asemenea versete. 

În Vechiul Testament 

 Proverbe 22:6: „ÎNVAŢĂ pe copil calea pe care trebuie 
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la 
ea“. 

 Deuteronom 6:7: „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 te vei scula“. 

 Psalm 78:4-6: „… nu vom ascunde de copiii lor, ci vom 
vesti neamului (generaţiei) de oameni care va veni 
laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care Le-a 
făcut.“ 

Vezi şi Deuteronom 4:9, 10; 31:12, 13; 11:18, 19; Ioel 1:3 

În Noul Testament 

 2 Timotei 3:15: „… din pruncie CUNOŞTI Sfintele 
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
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mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.“ 

 Efeseni 6:4: „Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe 
copiii voştri, ci creşteţi-i în MUSTRAREA ŞI 
ÎNVĂŢĂTURA Domnului.“ 

 Matei 11:25: „În vremea aceea Isus a luat cuvântul, şi a 
zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, 
pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi 
pricepuţi, şi le-ai DESCOPERIT pruncilor.“ 

 

2) Pasaje biblice care includ copiii, dar care nu-i 
specifică în mod expres 

 Marcu 16:15: „Duceţi-vă în toată lumea, şi 
PROPOVĂDUIŢI Evanghelia la orice făptură.“  

 Faptele Apostolilor 26:22: „Mulţumită ajutorului lui 
Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi 
am MĂRTURISIT CELOR MICI şi celor mari FĂRĂ SĂ 
MĂ DEPĂRTEZ cu nimic de la ce au spus prorocii şi 
Moise că are să se întâmple.“  

(Cuvântul „cei mici“ sau „micros“ include cel puţin 
copiii). 

 1 Timotei 2:4: „Care voieşte ca TOŢI OAMENII să fie 
mântuiţi, şi să vină la CUNOŞTINŢA adevărului“. 

Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, copiii nu au 
fost neglijaţi, nici excluşi atunci când se predica 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
3) Experienţa cu copiii  

Copilăria reprezintă perioada în care copilul este 
cel mai deschis influenţelor şi învăţăturii, perioada în 
care el învaţă foarte mult din tot ce va şti mai târziu, şi 
în care se formează obiceiurile şi personalitatea sa. 
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Experienţa ne arată că este primejdios să aştepţi până 
când creşte copilul, pentru a-l învăţa Cuvântul lui 
Dumnezeu şi poruncile lui Hristos. Materialismul, 
ateismul, sectele şi crima încearcă să-l câştige şi să-l 
influenţeze în rău. Acestea nu aşteaptă până când 
copiii cresc. De aceea este necesar să-i învăţăm pe 
copii Cuvântul lui Dumnezeu, şi să-i conducem la 
Hristos, singura Temelie sigură a unei vieţi cu scop şi 
valoare, a unei vieţi trăite pentru gloria lui Dumnezeu. 

Un băieţel a fost întrebat într-o zi ce vrea să fie când va 
fi mare. El a răspuns: „Un gangster sau un creştin – depinde 
cine mă prinde primul!“ Copiii sunt deschişi şi gata să înveţe. 
De aceea trebuie să-i învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu acum, 
şi să nu aşteptăm până vor creşte mari şi le va fi mult mai greu 
să accepte Evanghelia. Obiceiurile de viaţă se formează în 
copilărie. Este mult mai uşor să „îndrepţi într-o direcţie“ un 
copăcel mic, decât un copac bătrân. 
 

4) Comentarii ale conducătorilor creştini 
 Martin Luther, întemeietorul Reformei Protestante, a 

spus:  
„Nimeni nu trebuie să devină tată, dacă nu este în 
stare să-şi instruiască copiii în ceea ce priveşte cele 10 
porunci şi evangheliile, aşa încât să poată creşte 
adevăraţi creştini. Copiii trebuie crescuţi în frică de 
Dumnezeu. Dacă împărăţia lui Dumnezeu vine cu 
putere, noi trebuie să începem cu copiii, şi să-i învăţăm 
chiar din leagăn. Înainte de toate trebuie să te îngrijeşti 
ca copiii tăi să fie instruiţi în lucrurile spirituale. 

Este greu să îmblânzeşti un câine bătrân, şi totuşi 
misiunea lucrează la aceasta şi lucrează în mare parte 
în van. Pomii tineri, chiar dacă unii s-ar putea rupe în 
procesul acesta, sunt mult mai uşor de îndoit şi 
îndrumat. De aceea să luăm în considerare instruirea 
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cu multă credincioşie a copiilor altora, ca fiind una 
dintre cele mai mari virtuţi de pe pământ, având în 
vedere că foarte puţini părinţi o împlinesc.“ 

 John Knox, conducătorul reformei în Scoţia, a scris:  
„Pastorul trebuie să aibă grijă de copiii şi tineretul din 
biserica sa. Fiecare cap de familie are datoria fie să-şi 
instruiască copiii, servitorii şi familia în ce priveşte 
principiile creştine, fie să ceară altora să-i instruiască.“ 

 Matthew Henry, renumitul comentator biblic, a scris: 
„Este o mare fericire să cunoşti din copilărie Sfintele 
Scripturi. Vârsta copilăriei este vârsta învăţării, şi cei 
care doresc să primească o învăţătură adevărată, 
trebuie să o caute în Scripturi.“ 

 Sfântul Ioan Gură de Aur (Crisostom) marele 
predicator şi teolog al secolului al IV-lea, a spus:  
„Superior oricărui pictor, superior oricărui sculptor şi 
tuturor artiştilor, îl consider pe acela care cunoaşte arta 
formării vieţii spirituale a copiilor“. 

 John Wesley, marele predicator al sec. XVIII-lea, pe 
care Dumnezeu l-a folosit cu putere în Marea Britanie 
şi în alte locuri, a scris:  
„Dacă nu avem grijă de generaţia care creşte acum, 
trezirea prezentă va dura doar pe durata vieţii unui 
om“. 

De asemenea, el a spus predicatorilor cu care lucra:  
„Petreceţi cu copiii o oră pe săptămână în fiecare oraş 
mare, fie că vă place fie că nu. Vorbiţi cu ei ori de câte 
ori îi întâlniţi în case. Rugaţi-vă pentru ei cu stăruinţă“. 

 Charles H. Spurgeon, cunoscutul predicator şi pastor 
baptist din secolul al XIX-lea din Anglia, a scris:  

„Ce har, când copiii noştri sunt înrădăcinaţi în 
doctrina răscumpărării lui Hristos! Dacă sunt avertizaţi 
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împotriva evangheliilor false ale acestui veac rău, şi 
dacă li se spune să se odihnească pe stânca eternă a 
lucrării încheiate a lui Hristos, putem spera într-o 
generaţie, care va păstra credinţa şi care va fi mai 
bună decât cea a părinţilor lor. Şcolile voastre 
duminicale sunt admirabile, dar care este scopul lor, 
dacă nu le folosiţi pentru a-i învăţa pe copii 
Evanghelia? Îi strângeţi pe copii la un loc, şi îi faceţi să 
fie cuminţi pentru o oră şi jumătate, şi apoi îi trimiteţi 
acasă; dar ce lucru bun este în aceasta? Ar putea 
aduce puţină linişte taţilor şi mamelor, şi probabil că de 
aceea ei îşi trimit copiii la şcoală; dar binele real constă 
în ceea ce sunt învăţaţi ei acolo. Adevărul fundamental 
trebuie evidenţiat; şi care altul este acesta decât 
crucea?“ 

 Englezul Hudson Pope, care a avut peste 50 ani de 
experienţă în lucrarea cu copiii la Liga pentru citirea 
Bibliei (Scripture Union), a scris:  
„Este important să-l înveţi pe copil Scripturile şi 
doctrinele de bază încă din pruncie.“ 

 
Observaţi şi aceste comentarii 

 Lenin, unul din fondatorii comunismului, a spus: 
„Daţi-mi copiii să-i instruiesc patru ani, şi sămânţa 
semănată în ei nu va putea fi dezrădăcinată niciodată“. 
Ca rezultat al acestui lucru, comuniştii din Europa de 
Est şi-au concentrat întotdeauna atenţia şi programele 
lor asupra copiilor.  

 Francis Xaviev, misionarul spaniol iezuit din sec. al 
XVI-lea în Orient, ar fi spus: 
„Daţi-mi un copil până la vârsta de 7 ani, iar după 
aceea puteţi face cu el ce doriţi“. 

 



 66 

Biserica Romano-Catolică a făcut întotdeauna o 
prioritate din învăţarea copiilor. După reformă, planul lor a fost 
„să evanghelizeze copiii.“ Iezuiţii şi-au bazat contrareforma pe 
strategia câştigării copiilor.  
 
Concluzii 

 Este important să-i învăţăm pe copii Cuvântul lui 
Dumnezeu  

TOATĂ lucrarea noastră în ce priveşte învăţarea copiilor 
trebuie bazată numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ce tragedie că unii copii care vin la Şcoala Duminicală 
nu sunt învăţaţi cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. În 
schimb, timpul petrecut acolo este umplut cu activităţi de tot 
felul; sunt spuse povestiri laice, se fac jocuri şi copiii se 
distrează. Desigur, nu este nimic rău în toate acestea, dar nu 
în cadrul şcolii duminicale. Însă când copiii petrec cu noi 
numai 60 de minute într-o săptămână, este necesar să folosim 
acest timp în cel mai bun mod posibil, învăţându-i Cuvântul lui 
Dumnezeu prin lecţia biblică, cântări, memorarea versetelor 
biblice, recapitularea lecţiei de săptămâna trecută, etc. Dacă 
lecţia este pregătită şi prezentată eficient, copiii vor asculta 
întotdeauna cu interes şi cu atenţie învăţătura Cuvântului lui 
Dumnezeu. Aminteşte-ţi că Dumnezeu a promis că va 
binecuvânta Cuvântul Său. 

 Isaia 55:11: „Tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din 
gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face 
voia Mea, şi va împlini planurile Mele“. 

 Este foarte important, vital chiar, să le vestești 
Evanghelia. În primul rând copiii sunt la vârsta cea 
mai potrivită pentru a fi evanghelizaţi; iar în al 
doilea rând Domnul Isus ne poruncește să le 
prezentăm Evanghelia. 
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 Marcu 1:15 „Apoi le-a zis: Duceți-vă în toată lumea, și 
propovăduiți Evanghelia la orice făptură.“ 

Legat de această poruncă, trebuie să ținem minte două lucruri: 

 Mai mult de o treime din populația globului sunt copii. 

 TOȚI am fost copii. Rezultă că două treimi din 
populația globală ar fi putut fi câştigată cu Evanghelia. 

 
Întrebări pentru meditaţie 
Caută alte referinţe biblice (în afară de Isaia 55:11), care arată 
că Dumnezeu binecuvântează învăţarea şi predicarea 
Cuvântului Său. 

 

 
Întrebarea 2. Este posibil ca copiii să aibă o experienţă 
reală cu Dumnezeu, să fie născuţi din nou? 

 
Introducere  

Aceasta este întrebarea cea mai importantă dintre toate 
cele cuprinse în această parte, şi fiecare părinte şi învăţător 
trebuie să-i cunoască răspunsul. Vreau să subliniez că 
răspunsul la această întrebare, cât şi la celelalte, trebuie găsit 
în Biblie. Nu trebuie să permitem gândurilor personale sau 
opiniilor să ia locul învăţăturii obiective a Scripturii. 
 

1. Versete biblice specifice referitoare la copii 
Vechiul Testament 
În Vechiul Testament este arătat clar că copiii 
trebuie învăţaţi Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât ei 
sunt capabili să răspundă în inima lor Cuvântului 
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lui Dumnezeu. 

 Deuteronom 31:12, 13  
Copiii trebuiau să participe împreună cu 
restul poporului, şi astfel „SĂ SE TEAMĂ 
DE DOMNUL“. Aceasta are de-a face cu 
experienţa. Ei nu trebuiau doar să audă ori 
să înveţe, ci trebuiau „SĂ SE TEAMĂ“. În 
Vechiul Testament „teama“ însemna o 
încredere în Dumnezeu şi o supunere 
înaintea Lui (vezi de exemplu Psalmul 34:7, 
9, 11; Psalmul. 103:11, 13, 17). 

 Psalmul 78:7 
Versetele acestea se referă în mod concret 
la copii (versetele 4-6). Copiii trebuiau 
învăţaţi Cuvântul lui Dumnezeu, ca astfel ei 
să-şi pună ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU. 
Aceasta ţine de experienţă. Cunoaşterea 
din punct de vedere mintal nu este de ajuns.  

  povestirea despre copilul Samuel din 1 
Samuel 3:7-19.  

Aceste versete ne spun trei lucruri referitoare 
la Samuel.  

 Până atunci el nu-L cunoscuse pe Domnul (versetul 7). 
 El a auzit şi a RĂSPUNS vocii Domnului (versetul 10). 
 După aceasta el a CRESCUT spiritual (versetul 19). 

De aceea este posibil pentru un copilaş să răspundă şi să 
se supună Cuvântului lui Dumnezeu.  

Noul Testament 

 Matei 18:6 
Cuvântul „CRED“ folosit aici, este acelaşi folosit peste tot în 
Noul Testament, desemnând credinţa mântuitoare. De 
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exemplu în Fapte 16:31, Pavel foloseşte acelaşi cuvânt: 
„Crede în Domnul Isus“, în răspunsul dat întrebării 
temnicerului: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?“ Sau în 
Ioan 3:16 şi în multe alte locuri. Aşadar, acest verset arată 
clar că un copilaş poate să creadă în Domnul Isus, şi astfel 
să fie mântuit.  

 Efeseni 1:1 şi 6:1, plus Coloseni 1:2 şi 3:20. 

Aceste epistole sunt adresate „sfinţilor“. Mai târziu, în cadrul 
epistolelor, el (Pavel) se adresează diverselor categorii de 
credincioşi din biserică – soţi, soţii, taţi, robi şi copii. De 
aceea Pavel trebuie să fi crezut faptul că copiii pot să fie 
SFINŢI (credincioşi născuţi din nou). 

 Tit 1:6.  
Una din condiţia de a fi prezbiter era ca el să aibă „COPII 
CREDINCIOŞI, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau 
neascultare“. Aceasta arată că este posibil ca copiii să fie 
credincioşi.  

 
2. Alte pasaje biblice care includ copiii, dar care 

nu-i specifică în mod direct  
Pe lângă versetele de mai sus, care se referă în special 

la copii, în Noul Testament există multe alte versete care 
promit mântuirea pentru „oricine crede“ (Ioan 3:16), „oricine 
crede“ (Fapte 13:39), şi „tuturor celor ce L-au primit“ (Ioan 
1:12). Fiecare din aceste versete denotă posibilitatea ca un 
copil să fie născut din nou, deoarece şi el este inclus în 
„oricine“. Nu există nici o restricţie rasială, denominaţională, de 
naţionalitate sau de vârstă. Singura condiţie este ca persoana 
să se pocăiască şi să creadă în Hristos (Faptele apostolilor 
16:30, 31). A adăuga încă o condiţie, cum ar fi vârsta, este 
nescriptural.  
Vezi şi Romani 10:9; Ioan 3:36, Fapte 13:38-39, Romani 
10:13. 
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3. Experienţa 
Când prezentăm Evanghelia copiilor, vedem că unii într-

adevăr renunţă la păcatul lor, şi se încred în Domnul Isus, iar 
în anii ce urmează se vede în ei rezultatul unei vieţi noi. Mulţi 
dintre cei care s-au încrezut în Domnul Isus când erau copii, 
ştiu din proprie experienţă, că un copil poate să fie mântuit. Pe 
lângă aceasta, sunt creştini care cred că au fost mântuiţi când 
au ajuns adulţi, dar ei îşi amintesc că „s-au hotărât să-L 
urmeze pe Hristos“ când erau copii. Eu sunt unul dintre 
aceştia. Poate că ei au fost mântuiţi când erau copii, apoi au 
alunecat de pe calea credinţei, şi şi-au restabilit relaţia cu 
Domnul ca adulţi, şi s-au gândit că atunci au fost născuţi din 
nou. 

Şi istoria bisericii arată că mulţi au fost mântuiţi pe când 
erau copii, inclusiv creştini renumiţi: 

 Matthew Henry, marele scriitor de comentarii biblice, a 
fost mântuit la vârsta de 11 ani.  

 Dr. Isaac Watts, compozitorul de imnuri, a fost mântuit 
la vârsta de 9 ani. 

 Jonathan Edwards, cunoscutul predicator american din 
sec. al XVIII-lea, a fost mântuit la vârsta de 7 ani. 

 Richard Baxter, predicatorul puritan, a fost mântuit 
când avea 6 ani. 

 Polycarp, episcopul de Smyrna în sec. al II-lea, a fost 
mântuit la vârsta de 9 ani. 

 Lordul Shaftesbury, renumitul reformator englez, a fost 
mântuit la vârsta de 8 ani. 

 Leighton Ford, cunoscutul evanghelist american, a fost 
mântuit la vârsta de 6 ani. 

 Corrie Ten Boom, renumita misionară şi scriitoare 
olandeză, a fost mântuită la vârsta de 5 ani. 

La lista aceasta ar putea fi adăugate multe alte nume. 
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4.  Comentarii ale conducătorilor creştini 
Bazaţi pe ceea ce au văzut în lucrarea lor, mulţi 

predicatori şi evanghelişti renumiţi au mărturisit că copiii pot fi 
născuţi din nou.  

 D. L. Moody, cunoscutul predicator american din sec. 
al XIX-lea a spus:  
„Nici nu vă puteţi închipui câtă necredinţă există în 
biserica de azi privitor la faptul că copiii pot să creadă 
în Domnul Isus. Doar foarte puţini cred că copiii pot 
deveni creştini; dar slavă Domnului că lucrurile se 
schimbă!“ 

 Charles Spurgeon a scris:  
„Dacă un copil de 5 ani este învăţat în mod corect, el 
poate crede la fel ca un adult. Convingerea mea este 
că cei mai buni convertiţi pe care-i avem se află în 
rândurile copiilor. Ei iau lucrurile mai în serios, sunt mai 
numeroşi ca oricare altă categorie socială, sunt mai 
constanţi şi, în perspectivă, mai puternici.“ 

Tot el a mai scris:  
„Copiii trebuie învăţaţi doctrina crucii, pentru a găsi 
imediat mântuirea. Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu că în 
şcoala noastră de care se ţine sâmbăta noi credem în 
mântuirea copiilor. De câte ori m-am bucurat să văd 
băieţi şi fete venind în faţă, pentru a mărturisi credinţa 
în Hristos! Şi doresc să spun din nou că cei mai buni 
convertiţi, cei mai sinceri şi înţelegători convertiţi pe 
care i-am avut vreodată, vin din rândurile lor; iar în 
locul identificării vreunei deficienţe a cunoaşterii 
Cuvântului lui Dumnezeu şi a doctrinei harului, am 
descoperit că avem de a face cu o încântătoare 
familiaritate a adevărurilor fundamentale despre 
Hristos. 

 



 72 

Aşadar, mergeţi înainte, dragi învăţători, şi credeţi că 
Dumnezeu îi poate mântui pe copiii de care vă 
ocupaţi!. Nu vă mulţumiţi să semănaţi în mintea lor 
doar principii care s-ar putea dezvolta după ani de zile, 
ci lucraţi pentru mântuirea imediată. Aşteptaţi-vă la 
roade din partea lor, cât sunt încă copii. Rugaţi-vă 
pentru ei, ca să nu fugă în lume şi să cadă în relele 
păcatelor care-i atrag din exterior, pentru ca apoi să se 
întoarcă cu oasele zdrobite la Păstorul cel Bun; ci, ca 
prin harul lui Dumnezeu, ei să fie păziţi de potecile 
distrugătorului, şi să crească în staulul lui Hristos, întâi 
ca miei ai turmei Lui, iar apoi ca oi în mâna Lui“.  

 Stephen Olford, cunoscut predicator şi vorbitor la radio, 
a scris:  
„Cred în evanghelizarea copiilor din trei motive: 

- Pentru că eu am fost născut din nou când 
aveam 7 ani. 

- Pentru că istoria evanghelizărilor generale arată 
clar că cei mai mulţi care se întorc la Hristos o 
fac sub vârsta de 20 de ani. 

- Pentru că Biblia arată clar că tinereţea este 
timpul în care trebuie să te întorci la Dumnezeu 
(Ecl.12:1).“ 

 Dr. Armin Mauerhofer, unul dintre conducătorii Bisericii 
Evanghelice Libere din Elveţia spune:  
„Copiii au capacitatea să înţeleagă în profunzime 
mesajul mântuirii. M-am încrezut în Domnul pe când 
aveam 10 ani. Am fost supărat pe toţi cei care nu 
credeau că eram mântuit. Şi m-am bucurat de cei care 
m-au luat în serios. Am rămas credincios până astăzi.“ 

 R. Murray McCheyne, care a fost folosit de Dumnezeu 
în sec. al XIX-lea, în mod deosebit în Scoţia, scrie:  
„Cei mai mulţi dintre cei mântuiţi aleargă spre Hristos 
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când sunt tineri. Cei care îmbătrânesc, devin prea 
înţelepţi şi prea prudenţi, pentru a fi mântuiţi prin 
sângele Fiului lui Dumnezeu. El a descoperit mesajul 
său celor care sunt mai tineri şi mai puţin înţelepţi. 
Dacă nu eşti mântuit în tinereţe, s-ar putea să nu mai fi 
mântuit niciodată. Tinereţea este timpul convertirii.“  

 Henry Bosch, unul din învăţătorii de la Radio Bible 
Class, scrie:  
„Nimeni nu poate accentua îndeajuns importanţa 
conducerii copiilor la Domnul. Satan îşi caută prada 
devreme, iar copiii noştri sunt păziţi de cursele lui 
numai dacă picioarele lor sunt îndreptate prin 
rugăciune la Cel care a spus „Eu sunt calea“ (vezi Ioan 
14:6).  

 
Concluzie 

Întrebarea „Poate un copil să fie născut din nou sau nu?“ 
este într-adevăr o întrebare vitală. Convingerea ta referitoare 
la realitatea convertirii copiilor îţi va influenţa modul de 
abordare a copiilor. Multe biserici din Europa cred că trebuie 
să spunem copiilor din Cuvântul lui Dumnezeu, dar să 
amânăm evanghelizarea până mai târziu, la vârsta 
adolescenţei. Aceasta datorită faptului că ei nu cred că un 
copil poate să-şi pună încrederea în Hristos, şi să fie astfel 
născut din nou. Totuşi, Biblia ne spune că ei pot fi născuţi din 
nou, şi prin urmare, trebuie să prezentăm copiilor Evanghelia.  

Sper că tu nu eşti printre cei care se confruntă cu cele 
două probleme legate de acest mare adevăr ce vor fi expuse 
în continuare. 

 Unii oameni cred că o persoană trebuie să aibă cel 
puţin 12 sau 13 ani, pentru a putea fi mântuită. Dar 
acest lucru nu este prezentat sau indicat nicăieri în 
Biblie. Nu se spune nimic despre vârstă!  
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Scriptura învaţă că atunci când un copil este destul de 
mare să: 

 ştie că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, este convins 
de aceasta şi doreşte să se întoarcă de la păcat; 

 îşi dea seama că Domnul Isus a murit pentru el pe 
cruce; 

 se încrede în El şi-L invită în inima Lui pentru a-i fi 
Domn şi Mântuitor, atunci este destul de mare pentru a 
fi născut din nou. 

Unii oameni spun că este imposibil ca un copil să 
înţeleagă Evanghelia şi mântuirea.   
Sunt patru motive biblice care infirmă acest lucru: 

 Este adevărat că înainte ca cineva să creadă, trebuie 
să înţeleagă. Însă noi nu trebuie să ridicăm nivelul 
înţelegerii prea sus, ori să o complicăm prea mult. În 
acelaşi timp noi nu trebuie să subestimăm capacitatea 
copilului de a înţelege adevăruri, cărora şi celor cu o 
inteligenţă mult mai mare le este dificil să le înţeleagă.  

 Efeseni 2:8 arată clar că nimeni nu este mântuit doar 
datorită înţelegerii ori a capacităţii intelectuale – ci 
numai prin har şi prin credinţă. 

 Adevărul vine prin descoperire (Matei 11:25). Nu este o 
problemă a capacităţii umane: revelaţia şi iluminarea 
sunt lucrarea Duhului Sfânt (Ioan 16:13), şi noi nu 
trebuie să subestimăm ceea ce poate să facă El! 

 Trebuie să ne dăm seama că nu toţi credincioşii au fost 
mântuiţi în acelaşi fel. Unii au fost mântuiţi după o 
anumită pregătire, înţelegere şi convingere. Dar alţii, 
inclusiv copii ca Samuel (1 Samuel 3:10), au fost 
mântuiţi prin credinţă, cu o pregătire, înţelegere şi 
convingere minimă. În ultimul caz a venit după aceea 
mai multă înţelegere şi convingere. Nu trebuie să fim 
prea dogmatici! 
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Care este scopul tău? Este doar să-i înveţi pe copii 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu speranţa că într-o zi, când vor 
deveni adolescenţi sau adulţi, se vor întoarce la Hristos, 
Mântuitorul? Sau crezi că este posibil să fie mântuiţi acum, cât 
timp sunt încă copii? 
Toate exemplele de mai sus arată clar că ESTE posibil ca 
un copil să fie născut din nou. De aceea, acesta trebuie să 
fie întotdeauna scopul tău şi rugăciunea ta. 
 
Întrebări pentru meditaţie 

1. Cum ai răspunde unei persoane care spune: „Cum poate un 
copil, în special unul mic, să înţeleagă îndeajuns, pentru a fi 
mântuit?“ 

2. Care crezi că este minimul necesar ce trebuie înţeles de 
cineva, ca să poată fi mântuit? 

 
 
 
Întrebarea 3.  
La ce vârstă se poate naşte din nou un copil? 
Aceasta este o întrebare strâns legată de cea dinaintea ei, şi 
trebuie să-i găsim un răspuns biblic.  
 
1) Versete biblice specifice  

Nu există nici un verset referitor la vârsta convertirii! 
Biblia nu ne indică o vârstă minimă la care este posibilă 
naşterea din nou. De aceea, naşterea din nou a unui copil nu 
trebuie să fie neobişnuită, excepţională şi total neaşteptată.  
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2) Alte versete din Scriptură  
 Ştim că copiii pot să creadă şi să fie născuţi din 

nou (Matei 18:6). În Matei 18:1-14, Domnul Isus 
subliniază că copilul despre care vorbea El era 
mic. Aceasta poate fi văzut în primul rând prin 
faptul că El a luat copilul în braţele Sale (Marcu 
9:36). 

În al doilea rând, Domnul Isus foloseşte două cuvinte 
referitoare la copii:  

1. „paidion“, care înseamnă „copil mic“ – „copilaş“ – 
versetele 2-5. 

2. „micros“, care înseamnă „micuţi“ – versetele 6, 10, 14 
Aşadar, chiar dacă în versetul 6 nu ne este dată vârsta 
copiilor credincioşi, vedem că Domnul Isus îi numeşte 
„copilaşi“ sau „micuţi“. 

 Noi trebuie să propovăduim tuturor Evanghelia 
(Marcu 16:15). Aceasta înseamnă persoanelor 
de orice vârstă. Ar fi ciudat dacă o mare parte 
dintre cei care aud Evanghelia ar fi excluşi de la 
posibilitatea de a-i răspunde. Este cerinţa 
Bibliei că oricine vrea să devină un copil al lui 
Dumnezeu, să se pocăiască şi să creadă în 
Domnul Isus Hristos. Repet, din momentul în 
care un copil este destul de mare să ştie că a 
păcătuit împotriva lui Dumnezeu, să-i pară rău 
pentru păcatul lui, să renunţe la păcat, să ştie 
că Hristos a murit pentru el, să creadă şi să-L 
primească pe El ca Domn şi Mântuitor, el este 
destul de mare (conform Bibliei) să fie născut 
din nou (Ioan 1:12). 
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3) Copiii care au experimentat naşterea din nou, ne arată 
că fiecare copil este diferit 

 Unii înţeleg mai devreme decât alţii. Acest lucru este 
adevărat mai ales pentru cei din familii creştine. Acesta 
este desigur un motiv pentru care Biblia nu ne dă o vârstă 
specifică la care copiii pot crede în Hristos. Unii copiii la 
vârsta de 5 sau 6 ani pot avea o înţelegere clară a lucrurilor 
spirituale, o convingere de păcat, şi pot să creadă în 
Hristos. Unii copii la vârsta de 7, 8, 9 ani sau chiar mai 
mari, nu au această înţelegere şi convingere, şi nu sunt 
încă în stare să creadă în Hristos.  
Trebuie să ne amintim şi faptul că sunt mulţi care nu 
identifică vârsta exactă şi timpul când au fost născuţi din 
nou. Aceasta se aplică în mod special copiilor care au 
crescut în familii creştine. Adevărul important este că ei ştiu 
că sunt născuţi din nou, chiar dacă nu îşi amintesc vârsta şi 
timpul exact.  
Şi trebuie să ne mai amintim că sunt unii copii (şi unii 
adulţi!) care au crezut în Hristos, când aveau o înţelegere şi 
convingere minimă a lucrurilor spirituale. Dumnezeu este 
suveran în mântuirea unui copil (sau a oricui).  

 
4) Comentarii ale conducătorilor creştini 
 Pentru că a fost mântuit când era foarte mic, marele 

comentator al Bibliei engleze şi autor de comentarii 
biblice, dr. G. Campbell Morgan, a spus:  
„Nu-mi aduc aminte de un timp când eu nu L-am 
cunoscut pe Mântuitorul.“ 

 Dl Lionel Hunt, un evanghelist canadian, care a lucrat 
mulţi ani cu copiii, scrie:  
„Scriptura nu stabileşte nicio vârstă pentru mântuirea 
unui copil şi nici noi nu trebuie să o facem, înţelegând 
că nu este o problemă de realizare intelectuală, ci o 
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descoperire spirituală – Duhul Sfânt este Cel ce 
descoperă pe Hristos inimii, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu. Eu am cunoscut copii care L-au primit pe 
Mântuitorul la vârsta de 3, 4 sau 5 ani, şi un mare 
număr între 6 şi 10 ani. Experienţa şi statisticile spun 
clar că copiii mici pot înţelege Evanghelia şi pot fi 
convertiţi. Polycarp, Isac Watts şi lordul Shaftsbury au 
fost convertiţi între 7 şi 10 ani. Noi nu trebuie să 
limităm puterea lui Dumnezeu în mântuire. Dacă un 
copil este destul de mare să păcătuiască, şi destul de 
mare să moară, ar fi un lucru ciudat ca el să nu fie 
destul de mare să fie şi mântuit. Nu este treaba 
noastră să stabilim vârste – pentru că este tot atât de 
uşor pentru Duhul Sfânt să-L descopere pe Hristos 
inimii unui copil mic, ca şi inimii unei persoane în 
vârstă.“  

 David Livingstone, renumitul misionar şi explorator 
scoţian, a spus:  

„Treaba noastră este să-i învăţăm pe copii despre păcat şi 
despre Mântuitorul, fără să facem nicio aluzie la o anumită 
vârstă la care ei să-L accepte pe Hristos. Duhul Sfânt îi va 
convinge de păcat la timpul său. Când El îi convinge de 
păcat, oricare ar fi vârsta lor, cine suntem noi să ne 
amestecăm în lucrarea Lui? Trebuie să ne arătăm 
întotdeauna interesul faţă de această lucrare. Orice copil 
este destul de mare să-L accepte pe Hristos, atunci când 
îşi dă seama de păcatul lui împotriva lui Dumnezeu, şi că 
din cauza acestui păcat el este pierdut fără Hristos.“  

 

CONCLUZIE 

Trebuie să ne amintim trei lucruri fundamentale: 
 Biblia nu stabileşte o anumită vârstă la care este 

posibilă naşterea din nou.  
 Domnul Isus arată clar că copiii MICI pot să creadă 
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(Matei 18:6).  
 Biblia ne porunceşte să evanghelizăm pe oricine 

(Marcu 16:15). 
 
Întrebarea 4.  
Este copilul păcătos? Când devine el păcătos? 
Introducere 

Creştinii consideră adesea că copiii, în special cei mici, 
sunt inocenţi – fără păcat, sau cel puţin fără păcate conştiente 
sau făcute în mod deliberat. Sunt chiar creştini care cred că 
copiii se nasc în lume fiind total inocenţi, exact ca Adam şi Eva 
înainte de a păcătui. Aceştia consideră că micuţii rămân în 
această stare lipsită de păcat (ca Adam şi Eva) până când 
aleg să păcătuiască – şi apoi devin păcătoşi.  
Dar ce ne învaţă Biblia despre acest subiect?  
 
1) Versete specifice referitoare la copii şi păcat 

a.  „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a 
zămislit mama mea“ (Psalm 51:5). Învăţătura acestui 
verset se numeşte „doctrina păcatului originar“, şi arată 
că omul se naşte cu o natură păcătoasă. 

b.  „Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor; 
mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele 
mamei lor“ (Psalm 58:3).  
Unui copil nu trebuie să i se spună cum să mintă. 
Minciuna provine din faptul că el are o inimă 
păcătoasă. 
„Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat şi a domnit 
trei luni şi zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău 
înaintea Domnului“ (2 Cronici 36:9). 
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El avea opt ani şi a făcut ce este rău înaintea 
Domnului. Deci ESTE posibil pentru un copil de opt ani 
să fie păcătos şi rebel.  
„Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă 
purtarea lui va fi curată şi fără prihană“ (Proverbele 
20:11). „Nebunia este lipită de inima copilului, dar 
nuiaua certării o va dezlipi de el“ (Proverbele 22:15).  

Inima copilului este lipsită de înţelepciune, sau 
păcătoasă; şi aceasta se arată prin ceea ce face.  
„Pe când stătea Ezra plângând şi cu faţa la pământ 
înaintea casei lui Dumnezeu, şi făcea această 
rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime 
foarte mare de oameni din Israel: bărbaţi, femei şi 
copii; şi poporul vărsa multe lacrimi“ (Ezra 10:1). 

Copiii erau şi ei incluşi în adunarea celor ce-şi 
mărturiseau păcatele şi plângeau cu amar. 
Desigur, aceste versete neagă aşa-numita inocenţă a 
copiilor. Ele arată că copiii se nasc cu o natură 
păcătoasă, care se manifestă în acţiuni păcătoase.  
Pe lângă acestea, sunt multe versete care vorbesc 
despre păcătoşenia omului încă din tinereţe (Geneza 
8:21; Ieremia 3:25; 22:21; 32:30).  
 

2) Alte versete biblice care includ copiii  
Sunt multe alte versete în Biblie care învaţă şi 
accentuează universalitatea păcatului, şi anume că toţi, 
fără excepţie, suntem păcătoşi; şi aici sunt incluşi şi 
copiii. Trebuie să ne amintim permanent că Biblia nu 
prezintă o teologie pentru vârsta copilăriei, care face 
diferenţa între copii şi adulţi.  
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 În Biblie găsim teologia omului, care include atât copiii 
cât şi adulţii. Ea afirmă că TOŢI suntem păcătoşi. 

 „Noi rătăceam cu TOŢII ca nişte oi, fiecare îşi 
vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă 
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor“ (Isaia 
53:6). 

 „Căci TOŢI au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu“ (Romani 3:23). 

 „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat 
păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, 
din pricină că toţi au păcătuit …“ (Romani 5:12). 

 „Inima este nespus de înşelătoare şi de 
deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?“ 
(Ieremia 17:9). 

 Tot Biblia explică motivul pentru care toţi care se nasc 
în lumea aceasta se nasc păcătoşi, cu o natură 
păcătoasă. 

„Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei 
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea 
unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi“ 
(Romani 5:19). 

Adam a fost prototipul rasei umane şi omul 
reprezentativ. Prin urmare, toată omenirea (inclusiv 
copiii) era în Adam când a păcătuit.  

Când a păcătuit Adam, am păcătuit şi noi. Păcatul lui şi 
rezultatele acestuia au fost imputate tuturor urmaşilor 
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lui. Astfel, toată rasa umană (inclusiv copiii) a moştenit 
de la Adam o natură păcătoasă, ce se reflectă în 
acţiuni păcătoase. 

 Biblia explică şi care sunt consecinţele păcatului, şi 
acţiunile păcătoase pe care le generează natura 
păcătoasă: 

 Prima consecinţă este MOARTEA. Din cauza 
păcatului noi TOŢI vom muri din punct de 
vedere fizic (inclusiv copiii). 

 „Plata păcatului este moartea“ (Romani 6:23). 

 „TOŢI mor în Adam“ (1 Corinteni 15:22). 

 „De aceea, după cum printr-un singur om a 
intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat 
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra 
tuturor oamenilor, din pricină că toţi au 
păcătuit …“ (Romani 5:12). 

 „… prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost 
loviţi cu moartea ...“ (Romani  5:15). 

Dar trebuie să avem în vedere că păcatul nostru are şi 
o altă consecinţă, care este mult mai gravă. Datorită 
păcatului suntem MORŢI SPIRITUAL – şi aceasta îi 
include şi pe copii, de orice vârstă ar fi ei.  

 „… eraţi MORŢI în greşelile şi în păcatele 
voastre“ (Efeseni 2:1). 

 „Măcar că eram MORŢI în greşelile noastre …“ 
(Efeseni 2:5). 
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 Biblia spune că nimic întinat nu va intra în cer 
(Apocalipsa 21:27a), şi prin urmare, natura păcătoasă 
(şi acţiunile păcătoase pe care le generează ea), ne 
desparte pe toţi (chiar şi pe copii) de Dumnezeu, care 
este sfânt.  

„Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între 
voi şi Dumnezeu“ (Isaia 59:2a). 

Pentru a fi mântuiţi şi a merge în cer, fiecare dintre noi, 
inclusiv copiii, trebuie să credem în Isus Hristos, şi să 
fim născuţi din nou.  

„Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi 
spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). 

Toţi copiii se nasc cu o natură păcătoasă, iar această 
natură păcătoasă se va manifesta tot mai mult prin 
acţiuni păcătoase, pe măsură ce copiii cresc. Biblia 
spune că Dumnezeu este sfânt, şi trebuie să judece 
orice păcat. 

„Dumnezeu a rânduit (stabilit) o zi, în care va judeca 
lumea după dreptate“ (Fapte 17:31a). 

Prin urmare, pentru ca un copil să meargă în cer, 
trebuie să fie mântuit/născut din nou.  

3) Experienţa 
 Convingerea. Experienţa arată că copiii pot avea o 

convingere reală că sunt păcătoşi. Nu există nicio 
dovadă care să arate că copilăria este perioada 
inocenţei, aşa cum cred unii creştini. Este necesar să 
spunem acestor copii că ei trebuie să aştepte până 
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când devin adolescenţi, pentru a putea avea păcatele 
iertate, pace şi siguranţă? 

 Neascultarea. Copiii pot în mod deliberat să nu asculte 
de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu poate fi 
considerată „o mică greşeală“. 

 Refuzul. Noi cunoaştem mulţi copii care, după ce au 
ascultat Evanghelia, L-au refuzat pe Hristos în mod 
conştient. 
Îmi aduc aminte că atunci când eram copil, mergeam la 

culcare, şi, după ce se stingea lumina, începeam să plâng. 
De ce plângeam? Pentru că îmi era frică de moarte. 
Aceasta s-a întâmplat multe săptămâni la rând. Ce bine ar 
fi fost să cunosc Evanghelia, şi să-mi fi pus încrederea în 
Domnul Isus! El m-ar fi scăpat de frica aceea. 

Copiii ştiu ce este păcatul. Niciodată nu am avut 
probleme în a-i face pe copii să înţeleagă ce este păcatul, 
ci am avut probleme în a-i face pe adulţi să înţeleagă ce 
este păcatul. 

 
4.  Comentarii ale conducătorilor creştini 

 Dl Hudson Pope, a scris: „Poate copiii nu par păcătoşi 
şi pierduţi, dar Dumnezeu priveşte la inimă. Păcatul 
încă nu se observă în viaţa lor, dar inima lor este plină 
de lucruri rele (Marcu 7:21), care aşteaptă doar să iasă 
la iveală. Dacă inima umană este aşa cum este 
descrisă aici, şi dacă ceea ce scrie în Romani 3:23 
este corect, atunci noi nu putem să începem prea 
devreme în prezentarea Evangheliei – pentru acesta 
Domnul nu a stabilit o limită de vârstă. Evanghelia este 
Vestea Bună pentru oamenii răi.“  
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 Charles Spurgeon a scris: „Ce fel de capacitate le 
lipseşte copiilor? Le lipseşte capacitatea de a se 
pocăi? Desigur, nu! Am văzut pe o fetiţă plângând cu 
amar, pentru că făcuse ceva rău. Conştiinţa i-a făcut 
pe mulţi băieţi să fie foarte trişti, când ştiau că făcuseră 
ceva rău. Oare nu ne amintim când în copilărie 
simţeam împunsăturile săgeţilor conştiinţei? Îmi aduc 
aminte foarte clar că nu puteam să dorm, datorită 
păcatului meu. Şi deşi eram copil, L-am căutat pe 
Domnul cu ardoare. Copiii sunt capabili să se 
pocăiască. Dumnezeu-Duhul Sfânt lucrează în viaţa 
lor; şi acesta nu este o simplă bănuială, ci noi suntem 
mărturii vii.“ 

 Un lucrător creştin a spus: „Păcatul este real pentru 
copiii care sunt la o vârstă fragedă. Le produce 
nelinişte. Ei sunt conştienţi de el, şi în ei se nasc 
întrebări tulburătoare. Poate că ei nu le pot exprima în 
cuvinte, dar trăiesc acelaşi sentiment de vinovăţie. 
Copilul poate fi copleşit de păcat chiar în primii ani. 
Psihologia modernă încearcă să scoată păcatul la 
lumină la o vârstă mai târzie. Ea spune că o mare parte 
a dereglărilor sistemului nervos se datorează unui 
simţământ de vinovăţie nevindecat în copilărie, care se 
manifestă mai târziu sub forma îngrijorării, depresiei, 
fricii. Poate că lucrătorii creştini nu recunosc realitatea 
păcatului în viaţa copilului, însă psihiatrul o face. El ştie 
că păcatul copilăriei şi vinovăţia sunt realităţi 
dureroase. Dacă copilul ştie că este vinovat, poate el 
să ştie că este şi iertat? Ar lăsa oare Dumnezeu pe un 
copil să sufere sub povara păcatului, fără a-i acorda şi 
posibilitatea iertării prin jertfa lui Hristos? Trebuie oare 
ca iertarea păcatelor să fie rezervată numai adulţilor? 
La fel pacea, bucuria şi victoria asupra păcatului, pe 
care le aduce Mântuitorul? Sau copilul are şi el 
NEVOIE de un Mântuitor în viaţa lui, cu toate celelalte 
lucruri pe care le oferă El împreună cu mântuirea?“ 
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Concluzie 

Întrebarea este: „Este copilul păcătos?“ Aceasta are de-a face 
cu starea lui faţă de Dumnezeu. 

Am văzut că Biblia ne învaţă că toţi copiii se nasc 
păcătoşi, sunt morţi spiritual şi despărţiţi de Dumnezeu. Prin 
urmare, ei au nevoie de un Mântuitor. Înţelegând acest adevăr 
biblic, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă, ca să le 
prezentăm copiilor Evanghelia, şi să le arătăm, în primul rând, 
cum pot fi iertaţi de păcate. Iar în al doilea rând, cum pot avea 
puterea de a se împotrivi păcatului din viaţa lor. 

 

Întrebarea 5.  
Există o vârstă a responsabilităţii? 
Introducere 

Biblia ne învaţă că toţi copiii se nasc cu o natură 
păcătoasă, care îi desparte de Dumnezeu şi de împărăţia Lui. 
De asemenea, am văzut cum această natură păcătoasă se 
face cunoscută prin  acţiuni păcătoase şi neascultare de 
poruncile lui Dumnezeu, ceea ce-l va face pe copil vinovat 
înaintea lui Dumnezeu şi pasibil de pedeapsa divină. Dar când 
devin copiii vinovaţi şi pasibili de a fi condamnaţi? Este o 
vârstă a responsabilităţii?  

Trebuie să înţelegem mai întâi semnificaţia cuvântului 
„responsabilitate“, care înseamnă „a fi capabil să dai 
socoteală“. 

În Biblie apar de câteva ori menţionate expresiile 
„socoteală“ şi „a da socoteală“ . Cuvântul „socoteală“ provine 
din grecescul „logos“, care de obicei se traduce „cuvânt“, şi 
conţine înţelesul a ceea ce se spune. În acele pasaje unde 
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este tradus cu „socoteală“, se face referire la o „dare de 
seamă viitoare“, sau la „judecata“ lui Dumnezeu, când omul 
trebuie să stea în faţa lui Dumnezeu şi să explice motivaţia 
care a stat la baza comportamentului său. 

 „Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre 
sine însuşi lui Dumnezeu“ (Romani 14:12).  

 „Vă spun că în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală 
de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit“ (Matei 
12:36). 

 „Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata 
să judece viii şi morţii“ (1 Petru 4:5). 

Este evident că aceste pasaje se aplică celor care sunt 
în măsură să dea socoteală în mod inteligent şi conştient 
înaintea lui Dumnezeu de cele făcute. Cu alte cuvinte, aceştia 
sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt printre noi 
şi oameni care nu pot face aceasta. Bebeluşii şi copiii mici, nu 
au cunoştinţă despre păcat, respingerea lui Dumnezeu sau 
neascultare faţă de El. De aceea ei nu sunt încă în măsură să 
dea socoteală înaintea lui Dumnezeu.  

Vine o zi în viaţa copilului, zi cunoscută doar de 
Dumnezeu, când el ajunge să înţeleagă, păcătuieşte voit, Îl 
respinge şi nu ascultă de Dumnezeu. Atunci el va fi 
responsabil faţă de Dumnezeu de acţiunile lui, şi va da 
socoteală înaintea lui Dumnezeu. Atunci a ajuns la vârsta 
responsabilităţii.  

Aşadar, vârsta responsabilităţii este atunci când un copil 
ajunge destul de mare, încât să înţeleagă ce este păcatul, şi 
destul de mare să fie neascultător de Dumnezeu, şi respinge 
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în mod voit chemarea lui Dumnezeu. Aceasta este vârsta la 
care el devine răspunzător pentru faptele sale înaintea lui 
Dumnezeu.  

Răspuns 

Expresia „vârsta responsabilităţii“ nu apare în Biblie, dar 
câteva versete, pasaje şi adevăruri biblice, indică existenţa 
unei astfel de perioade în viaţă.  

1) Versete specifice referitoare la responsabilitatea unui 
copil 

  „Şi pruncii voştri, despre care aţi zis: „Vor fi de jaf!“ şi 
fiii voştri, care NU CUNOSC AZI NICI BINELE, NICI 
RĂUL, ei vor intra în ea; da, lor le-o voi da, şi ei o vor 
stăpâni.“ (Deuteronom 1:39). 

Acest verset stabileşte principiul că este posibil ca cei mici 
să nu îşi dea seama ce este bine şi ce este rău – ei sunt, 
cu alte cuvinte, absolviţi de responsabilitate, şi sunt 
excluşi de la judecata celor mari pentru neascultarea lor 
faţă de Dumnezeu. Aceştia din urmă trebuie să dea 
socoteală pentru neascultarea lor.   

  „Dar înainte CA SĂ ŞTIE copilul să lepede răul şi să 
aleagă binele, ţara, de ai cărei doi împăraţi te temi tu, 
va fi pustiită“ (Isaia 7:16). 

Acest verset arată că există un timp în viaţa cuiva, când 
nu ştie să facă diferenţa între bine şi rău, şi îi lipseşte 
conştienţa morală – un timp în care el nu este capabil să 
dea socoteală.  

  „Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, 
în care se află mai mult de 120.000 de oameni care 
NU ŞTIU SĂ DEOSEBEASCĂ dreapta de stânga lor, 
afară de o mulţime de vite?“ (Iona 4:11). 
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Acest verset arată harul şi dragostea lui Dumnezeu faţă 
de aceia care erau prea mici pentru a şti diferenţa dintre 
bine şi rău, şi nu erau responsabili.  
Aceste versete arată clar o vârstă a responsabilităţii, 
respectiv a iresponsabilităţii. 

 
2) Alte pasaje biblice 

„Şi judecata stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, 
oamenii AU IUBIT MAI MULT ÎNTUNERICUL decât lumina, 
pentru că faptele lor erau rele“ (Ioan 3:19). 

Ca expresie şi rezultat al naturii lor păcătoase, oamenii 
au preferat să meargă pe calea lor păcătoasă, în loc să 
meargă pe calea lui Dumnezeu. Noi ne-am născut păcătoşi, şi 
păcatul ne desparte de Dumnezeu. Dar suntem de asemenea 
condamnaţi datorită neascultării noastre faţă de Dumnezeu şi 
respingerii revelaţiei Lui. Însă se poate spune despre un prunc 
„că a ales mai degrabă întunericul decât lumina“? Desigur că 
nu. Versete ca acestea arată că atunci când un copil ajunge la 
vârsta la care înţelege ce este păcatul – când iubeşte mai mult 
întunericul decât lumina – şi este destul de mare să spună 
„Nu“ lui Dumnezeu, el ajunge sub judecata lui Dumnezeu şi 
este condamnat. 

 „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare 
înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost 
deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este 
cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi DUPĂ FAPTELE 
LOR, după cele ce erau scrise în cărţile acelea“ 
(Apocalipsa 20:21). 

Judecata lor se va face pe baza responsabilităţii pe care 
au avut-o pentru cele făcute şi cele nefăcute. Acest lucru este 
menţionat şi în alte părţi ale Bibliei, de ex. Romani 2:6 „… care 
va răsplăti fiecăruia DUPĂ FAPTELE LUI.“ 
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 „Deci cine ŞTIE să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un 
păcat!“ (Iacov 4:17).  

În acest verset putem vedea aceeaşi concluzie.  

Putem vorbi despre responsabilitate doar atunci când 
există capacitatea de a asculta sau a nu asculta.  

 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). 

 „Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede 
a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele 
singurului Fiu al lui Dumnezeu“ (Ioan 3:18). 

Persoana care nu crede, este răspunzătoare şi este 
condamnată de Dumnezeu, deoarece ea Îl respinge în mod 
conştient pe Dumnezeu şi revelaţia Sa. Păcătoşii sunt 
condamnaţi datorită respingerii mântuirii şi necredinţei lor, şi 
nu datorită naturii lor păcătoase (deşi acea natură păcătoasă îi 
determină să respingă revelaţia Lui). 

Aceste versete, şi multe altele asemănătoare, arată clar că 
există o vârstă a responsabilităţii. 

3) Experienţa cu copiii 
 Noi nu ştim când este vârsta responsabilităţii. Şi într-un 

fel, aceasta nu este treaba noastră. Vârsta 
responsabilităţii variază. Fiecare copil este diferit. Când 
vorbim cu copiii, ne dăm seama că cei care provin din 
familii creştine, sau cei cărora li s-a prezentat Cuvântul 
lui Dumnezeu de la o vârstă fragedă, devin mai 
devreme conştienţi de păcat. Este posibil ca printre 
COPILAŞII cu care vorbeşti să existe şi unii care să fie 
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conştienţi de păcatul lor înaintea lui Dumnezeu, şi care 
ştiu că Isus a murit pentru ei. De asemenea este posibil 
să întâlneşti şi copii MAI MARI care nu au conştienţa 
păcatului şi care nu sunt încă gata să vină la Hristos. 

 Eu cred că vârsta responsabilităţii este mult mai 
devreme decât cred mulţi oameni. Când un copil este 
destul de mare să-şi dea seama că este păcătos, şi el 
nu ascultă de Dumnezeu şi Îl respinge în mod 
deliberat, atunci el este responsabil.  

Concluzie  
 Pe măsură ce copiii cresc şi ajung să înţeleagă, ei îşi 

dau seama de vinovăţia şi păcatul lor înaintea lui 
Dumnezeu. Dacă ei resping vocea lui Dumnezeu, în 
orice formă li se descoperă (prin creaţie, conştiinţă sau 
Scriptură), atunci devin responsabili faţă de 
Dumnezeu; iar dacă mor în starea aceasta, fără să fi 
crezut în Domnul Isus, vor fi pierduţi, condamnaţi şi 
despărţiţi pentru totdeauna de Dumnezeu. 

„Problema“ care rămâne este că noi nu ştim care este 
vârsta responsabilităţii. Cum pot influenţa cele spuse despre 
vârsta responsabilităţii, evanghelizarea copiilor. Ar trebui să-i 
evanghelizăm numai pe copiii responsabili? Ce ne spune 
Biblia? 

 Biblia este clară în acest sens, şi ne spune să-i 
evanghelizăm pe TOŢI. În Marcu 16:15, Domnul Isus 
ne dă porunca de a răspândi Evanghelia: „Apoi le-a 
zis: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură“. 

Evanghelizarea biblică implică prezentarea Evangheliei 
tuturor. Să nu omitem niciun grup când evanghelizăm. Dacă 
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atunci când lucrăm la împlinirea marii trimiteri omitem un grup, 
ne vom confrunta cu pericolul pierderii entuziasmului, a 
motivaţiei şi a scopului. În cazul acesta ne asumăm rolul de 
judecători, alegem ce să facem şi pe cine să evanghelizăm. 

Noi trebuie să privim TOŢI COPIII ca pe unii care trebuie 
să dea socoteală, sunt pierduţi şi au nevoie de un Mântuitor. 
Unii dintre ei poate că sunt cu mult sub vârsta responsabilităţii 
– dar aceasta nu este treaba noastră. Sarcina noastră este să 
prezentăm Evanghelia tuturor copiilor – chiar dacă unii din ei 
nu înţeleg, sau nu sunt la vârsta responsabilităţii. Dumnezeu 
cunoaşte inimile lor, şi dacă au ajuns la vârsta 
responsabilităţii. Aceasta este treaba Lui, nu a noastră. 
Sarcina noastră este de a-i evangheliza, şi a lăsa rezultatul în 
mâinile Duhului Sfânt. El va face ceea ce este cel mai bine. 
 
Întrebarea 6.  
Trebuie să vorbim copiilor despre judecata lui Dumnezeu? 
Introducere 

Este simplu să răspundem la această întrebare, dacă 
am înţeles răspunsul la întrebările precedente. Desigur, copiii 
sunt judecaţi de Dumnezeu şi condamnaţi pentru neascultarea 
lor faţă de El, şi este esenţial ca lor să li se spună despre 
acestea.  

Unii creştini cred că este greşit să vorbim copiilor despre 
judecata lui Dumnezeu. Ei cred că trebuie să le vorbim doar 
despre dragostea lui Dumnezeu. De aceea este important să 
cercetăm acest subiect cu atenţie, în lumina învăţăturii 
Cuvântului lui Dumnezeu. 
 

1) Versete biblice referitoare la copii şi judecată 
 Iosua 8:34, 35. Cei mici trebuiau să fie prezenţi atunci 

când erau citite atât binecuvântările, cât şi blestemele 
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legii (inclusiv ceea ce este scris de exemplu în 
Deuteronom 18:15, 20, 22).  

 În Ieremia 6:10-13 copiii erau incluşi şi ei sub judecata 
lui Dumnezeu care urma să vină peste popor, din 
cauza păcatului şi neascultării poporului. 

 În Ioel 2:16 ,17 copiii, chiar copiii mici, trebuiau să fie 
prezenţi la adunarea de pocăinţă a poporului. 

 Matei 18:7-14. Când Domnul a spus aceste cuvinte, El 
a avut un copil mic în braţe. El a vorbit despre „focul 
veşnic“ şi „focul gheenei“. El a descris copiii nemântuiţi, 
ca „pierduţi“ şi „rătăciţi“. El a spus în versetul 14 că 
voia Tatălui Său este ca niciunul din aceşti micuţi să nu 
piară. Copiii sunt în pericolul de a fi pierduţi pentru 
eternitate, şi Dumnezeu vrea ca ei să ştie despre 
aceasta.  
Vezi şi 2 Împăraţi 2:23, 24 şi Ezechiel 9:4-6. 

 
2) Alte pasaje din Scriptură care includ şi copiii 

Marcu 16:15: „Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.“ 
Este o singură Evanghelie, şi aceasta este pentru toţi. 
Principiul biblic este că nu trebuie să existe nicio 
distincţie între Evanghelia pentru o categorie sau alta – 
doar metodele de prezentare vor fi diferite. Întreaga 
Evanghelie este pentru toţi, inclusiv pentru copii! 
Mesajul despre judecată este o parte a mesajului 
Evangheliei. Copiii nu pot veni la Hristos pentru iertare, 
decât dacă ştiu că sunt condamnaţi ca păcătoşi. De 
aceea, este contrar Scripturii să eliminăm ceva din 
mesajul nostru – pentru orice categorie de vârstă. 
(Romani 1:15-18).  
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Fapte 20:27 
Cu privire la biserica din Efes, care includea şi copiii, 
Pavel a spus: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot 
planul lui Dumnezeu“. Desigur, acesta includea şi 
învăţătura despre judecata lui Dumnezeu.  
Efeseni 2:1-3.  
Aceste versete au fost scrise bisericii din Efes, din care 
făceau parte şi copiii (Efeseni 6:1). Acestea cuprindeau 
faptul că aceia care nu sunt în Hristos, sunt „din fire 
copii ai mâniei“. 

 
3) Experienţa cu copiii  

Dacă trebuie să spunem copiilor despre judecata lui 
Dumnezeu, din experienţa în lucrarea cu copiii, vedem că 
trebuie să fim înţelepţi în felul în care o facem. Trebuie să le 
prezentăm această învăţătură în dragoste, şi să nu insistăm 
prea mult asupra ei. Slujba noastră este să atenţionăm copiii, 
nu să-i speriem. Este uşor să-i înfricoşezi pe copii, şi, bazat pe 
aceasta ei să ia decizia să-L urmeze pe Hristos. Dar este 
greşit. Noi trebuie să înţelegem şi să respectăm natura 
sensibilă a copilului – în special a celor mici. 
 
4) Comentarii ale conducătorilor creştini 
Dl. Anthony Capon scrie: 
„Copiii sunt adesea capabili de o convingere reală despre 
păcat şi un sentiment al vinovăţiei mai adânc decât adulţii. Ei 
n-au învăţat încă arta de a se dezvinovăţi în proprii ochi. 
Explică-le simplu că păcatul este neascultare de Dumnezeu, 
că acesta Îl mâhneşte pe Dumnezeu şi rupe legătura noastră 
cu El. Conceptul de pedeapsă pare natural pentru un copil, şi 
judecata este ceva inevitabil, dacă nu se pocăieşte. Este mult 
mai uşor să explici judecata copiilor, decât adulţilor.“ 
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Dr. Francis Schäffer a spus:  
„Trebuie să-i învăţăm despre cădere?“ De o mie de ori „da“. 
Dacă scoţi din Biblie acest fapt istoric, atunci nu mai ai soluţie 
pentru problema răului. A creat Dumnezeu această lume aşa 
cum este ea acum? Învăţătura Scripturii este că Dumnezeu nu 
a creat-o aşa. Lumea, cum este ea acum, nu este cum a 
plănuit-o Dumnezeu. Copiii noştri trebuie învăţaţi din primii ani 
acest adevăr, pentru că ei vor fi înconjuraţi de oameni care şi-
au pierdut sentimentul real al vinovăţiei. În Biblie nu este vorba 
despre o vinovăţie psihologică. Noi trebuie să-i învăţăm pe 
copii cu grijă despre adevărata vinovăţie. Nu trebuie să-i 
speriem cu descrieri înfricoşătoare, dar trebuie să-i facem să 
înţeleagă adevărata vinovăţie. Omul s-a răzvrătit. El a 
păcătuit. Aceasta nu este o teorie demodată. Copilul însuşi, 
atunci când ajunge la vârsta conştienţei, alege deja personal şi 
deliberat să păcătuiască. El trebuie să ştie aceasta. Trebuie 
spus că el este vinovat? Da, trebuie. Dacă nu, de ce ar avea el 
nevoie de un Mântuitor?“ 

 
Întrebare pentru meditaţie 

Cum ai răspunde unei persoane care spune: „Nu este corect să 
spunem copiilor despre judecata lui Dumnezeu şi despre 
posibilitatea ca ei să fie pierduţi şi despărţiţi de Dumnezeu pentru 
totdeauna, întrucât ei se sperie. Aceasta poate duce la luarea unei 
decizii de a-L urma pe Hristos, care nu ar fi reală.  

 
Întrebarea 7.  
Sunt copiii mai deschişi pentru primirea Evangheliei decât 
adulţii? 
Introducere 

Numărul creştinilor convertiţi când erau copii este 
considerabil mai mare decât cei convertiţi la o vârstă adultă. 
Este vreun motiv? Este mai uşor pentru copii să creadă? 
Acelaşi har suveran al lui Dumnezeu care mântuieşte pe un 
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copil, îl mântuieşte şi pe un adult. Copiii fără Hristos, ca şi 
adulţii, sunt morţi în vinovăţie şi păcat. Toţi trebuie să fie 
născuţi din nou, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar în acelaşi 
timp este bine să vedem avantajele evanghelizării copiilor. 
Biblia arată clar că sunt asemenea avantaje, şi că copiii sunt 
mai deschişi la Evanghelie, decât adulţii. 

1) Versete biblice specifice referitoare la copii şi 
deschiderea lor faţă de Evanghelie 

 Marcu 10:15 „Adevărat vă spun, că oricine nu va primi 
împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu 
va intra în ea!“ 
Biblia ne învaţă că, pentru a intra în împărăţia lui 
Dumnezeu, este necesar să devii ca un copilaş. 
Împărăţia lui Dumnezeu este formată din aceia care au 
intrat în ea cu credinţa unui copil. Dar copilul este deja 
copil. El are avantajul că el nu este aşa de împietrit ca 
un adult devenit astfel prin necredinţa şi anii petrecuţi în 
păcat. De asemenea, terenul inimii lui în care este 
semănată sămânţa bună a Cuvântului nu este aşa tare 
şi împietrit ca al unui adult. 

 Matei 18:3 „Adevărat vă spun, că dacă nu vă veţi 
întoarce la Dumnezeu, şi nu vă veţi face ca nişte 
copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor“. 
În Scriptură, copiilor nu li se spune să devină ca adulţii, 
ci adulţilor li se spune să devină ca copiii. Pentru a intra 
în împărăţia lui Dumnezeu, copiii ca şi adulţii trebuie să 
se întoarcă la Dumnezeu; dar ei nu trebuie să devină ca 
nişte copii – ei sunt deja copii. Acesta este un avantaj al 
lor.  

Putem vizualiza aceasta printr-o lecţie obiect folosind o uşă de 
lemn care să reprezinte uşa mântuirii. Această uşă trebuie să 
aibă înălţimea de doar 1,20 m! Aducem un adult şi îl întrebăm 
dacă vrea să treacă prin această uşă. El ar putea spune, „Da“, 
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dar înainte de-a trece, el trebuie să se aplece, „să se 
smerească“.  
Apoi aducem un copil şi îl întrebăm dacă vrea să treacă prin 
uşă. El ar putea spune „Da“. Copilul are un avantaj. El nu 
trebuie să se aplece, „să se smerească“, fiindcă el deja este 
cât uşa. 

 Eclesiastul 12:1 „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău, în 
zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele, şi până 
nu se apropie anii când vei zice: Nu mai găsesc nici o 
plăcere în ei. 

Biblia ne învaţă că tinereţea este cel mai bun timp ca 
cineva să se întoarcă la Dumnezeu „înainte să vină 
zilele cele rele“. Când acele zile vor veni, posibilitatea 
de „a-şi aminti de Făcătorul Său“ este mult mai mică. 
Inima îi va fi mai împietrită şi mai sceptică. Este bine 
când un copil vine la Hristos, pentru că nu este numai 
un suflet salvat, ci o viaţă salvată. 

 
2) Alte versete care includ copiii 

 Evrei 4:7: „El hotărăşte din nou o zi: astăzi – zicând, în 
David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: Astăzi, 
dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!“ 

Este un principiu de bază că de fiecare dată când inima 
respinge adevărul, ea devine tot mai împietrită. În consecinţă, 
pe măsură ce o persoană îmbătrâneşte, şi continuă să 
respingă adevărul pe care l-a auzit, este tot mai dificil pentru 
ea să se întoarcă la Hristos. 
De asemenea, mândria, ambiţia, felul lumesc, superstiţia, etc., 
nu l-au acaparat aşa de mult pe un copil, ca pe un adult. De 
aceea nu trebuie să lăsăm la o parte întoarcerea la Hristos. 
„Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua 
mântuirii“ (2 Corinteni 6:2). 
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3) Experienţa 
Când lucrăm cu copiii, ne dăm seama de ce au nevoie 

adulţii să devină ca nişte copii. Există nişte caracteristici 
comune ale copiilor, de care au nevoie adulţii. Aceste 
caracteristici naturale nu sunt credinţa mântuitoare, dar sfinţite 
de Dumnezeu, ele pot preceda aceasta. Copiii sunt adesea 
mai deschişi Evangheliei, decât adulţii.  

Copiii sunt:  
 Neajutoraţi. Copilul este o imagine a slăbiciunii şi 

neajutorării. Aşadar Domnul nostru foloseşte un copil, 
ca să arate că pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu 
cineva trebuie să fie, şi să se ştie că este, neajutorat, 
slab şi fără valoare – opusul a ceea ce mulţi adulţi simt 
că sunt. Pentru ca să intre în împărăţia lui Dumnezeu, 
adulţii aroganţi trebuie să devină tot atât de neajutoraţi 
şi nesemnificativi cum sunt copiii. Ei sunt deschişi la a 
fi conduşi de Duhul Sfânt către Acela care poate să-i 
mântuiască şi să-i întărească.  

 Încrezători. În general copiii cred ceea ce li se spune 
şi ceea ce sunt învăţaţi. Pe de altă parte adulţii sunt 
adesea sceptici. De aceea ei trebuie să devină ca nişte 
copii, să devină încrezători. Ţinta noastră este să 
călăuzim această încredere a lor, prin rugăciune şi în 
puterea Duhului Sfânt, spre Domnul Isus.  

 Copiii sunt umili. Cei mai mulţi copii se simt inferiori în 
cunoaştere, putere, etc. Pe de altă parte, mulţi adulţi 
sunt mândri. De aceea ei trebuie să devină ca nişte 
copii. Ei trebuie să se smerească înainte de a-L primi 
pe Hristos, dar copiii sunt deja smeriţi. De aceea ţinta 
noastră este să-i călăuzim, prin rugăciune şi în puterea 
Duhului Sfânt, spre Domnul Isus. 

 Copiii sunt în toate lucrurile dependenţi de alţii. Tot 
ceea ce primesc copiii – mâncare, haine, învăţătură – 
le primesc gratuit de la cineva. Adulţii sunt de obicei 
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independenţi, şi câştigă tot ceea ce au prin muncă. 
Copiii sunt obişnuiţi să primească lucruri gratuit. Aşa că 
atunci când ei aud că „darul lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 
6:23), ei înţeleg aceasta. Adesea adulţii nu înţeleg. De 
aceea ei trebuie să devină ca nişte copii, înainte de a fi 
mântuiţi. Dar copiii sunt în mod natural dependenţi. 
Ţinta noastră este să îndrumăm această dependenţă a 
lor, prin rugăciune şi puterea Duhului Sfânt, astfel încât 
ei să depindă de Domnul Isus, ca să fie mântuiţi. 

 Inima unui copil este delicată şi mai pregătită să îşi 
dea seama de păcatul din viaţa lui. Inima adultului este 
împietrită datorită multelor păcate. Inima împietrită a 
adultului trebuie să devină ca inima delicată a unui 
copil. Delicateţea copilului se manifestă adesea în 
două feluri: 

- sensibilitate faţă de păcat, 
- deschidere faţă de povestirea morţii lui 

Isus la Golgota, atât în tragedia, cât şi 
în dragostea ei. 

 Pe măsură ce un copil creşte, inima lui începe să se 
împietrească. Dacă nu este schimbată de Hristos, ea 
ar putea deveni complet împietrită. Este un fapt 
cunoscut că, cu cât o persoană este mai în vârstă, cu 
atât este mai insensibilă la păcat. Trebuie să ne rugăm 
ca copiii să vină la Hristos înainte să ajungă strâns 
legaţi de lanţurile lui Satana.  

 Copilul este uşor de învăţat şi întotdeauna gata să 
înveţe. Adultul trebuie să devină uşor de învăţat – ca 
un copil.  
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4) Comentarii ale conducătorilor creştini 
 C. H. Spurgeon a scris: „Copilul are o mai mare 

capacitate de a crede, decât un adult. Pe măsură ce 
îmbătrânim, credem mai puţin, în loc să credem mai 
mult. Cu fiecare an, omul care nu a fost născut din nou 
se îndepărtează de Dumnezeu şi devine mai puţin 
capabil să primească lucrurile lui Dumnezeu. Un copil 
de 5 ani, corect instruit, poate avea o credinţă 
mântuitoare, la fel ca un adult.“  
„Copilaşul îl primeşte pe Hristos în umilinţă, pentru că 
el nu se gândeşte la meritele lui sau la cumpărarea 
mântuirii. Nu-mi amintesc să fi întâlnit vreun copil care 
a avut de luptat cu neprihănirea proprie, când L-a primit 
pe Hristos … De unde vine această capacitate? Ce fel 
de capacitate se cere? Capacitatea de a crede? Vă 
spun, copiii au o astfel de capacitate mai mare ca 
adulţii. Nu vorbesc despre partea spirituală a credinţei, 
ci în ceea ce priveşte facultatea mintală, în inima 
copilului există o mare capacitate de a crede. 
Capacitatea lui de a crede nu a fost încă împovărată de 
superstiţie, pervertită de falsitate, sau limitată de 
credinţe false. Fie numai ca Duhul Sfânt să le 
influenţeze această capacitate, şi va fi îndeajuns pentru 
producerea unei credinţe puternice în Dumnezeu“. 

R. A. Torrey, autor şi predicator împreună cu D.L. 
Moody a scris: „Foarte mulţi, dacă nu se întorc la 
Dumnezeu în copilărie, nu se vor mai întoarce 
niciodată.“ 

Şi tot el a scris: Cel mai uşor este să conduci un copil 
care are între 5-10 ani, să-L primească pe Hristos cu 
toată hotărârea. Eu mă bucur de lucrările făcute de 
misiunile de salvare, unde vedem bărbaţi şi femei cu o 
viaţă distrusă cum sunt schimbaţi în bărbaţi şi femei 
nobile. Dar nu aceasta este lucrarea care are ca 
rezultat cei mai eficienţi creştini. Cu cât un copil care Îl 
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acceptă pe Hristos şi începe instruirea creştină este 
mai mic, cu atât rezultatul este mai minunat. O 
majoritate covârşitoare de persoane din bisericile 
noastre de astăzi au fost convertite înainte să ajungă la 
vârsta de 21 de ani. Orice ar face biserica voastră, ea 
trebuie să-şi îndeplinească întreaga datorie faţă de 
copii.“ 

F.B. Meyer, binecunoscutul pastor englez şi autor a 
scris: „Copiii nu trebuie să se dezveţe de dubii şi 
concepţii greşite care îi împiedică pe aşa de mulţi să-L 
accepte pe Mântuitorul. În Mântuitorul există tot ceea 
ce este necesar pentru a-i încânta şi pentru a-i atrage 
pe copii.“ 

Robert Murray McCheyne a spus: „Majoritatea celor ce 
au fost mântuiţi au alergat la Hristos când au fost tineri 
… Aceia care au înaintat în vârstă au fost prea înţelepţi 
şi prudenţi ca să fie salvaţi prin sângele Fiului lui 
Dumnezeu, şi El s-a descoperit celor ce erau mai tineri 
şi avea mai puţină înţelepciune. Dacă întrebi creştinii în 
vârstă, cei mai mulţi dintre ei îţi vor spune că ei au 
devenit preocupaţi de sufletul lor când erau tineri. Oh, 
ce motiv avem aici de a căuta să aducem suflete tinere 
la Domnul! Dacă nu eşti mântuit la tinereţe, este puţin 
probabil că vei mai fi mântuit vreodată. Tinereţea este 
timpul când trebuie să vii la Hristos.“ 

 
Concluzie 

Dacă este adevărat (şi eu cred că este) că copiii sunt mai 
deschişi la Evanghelie decât adulţii, câteva concluzii sunt 
evidente. 

 Există o nevoie reală de a evangheliza copiii atunci 
când sunt încă mici, şi noi nu trebuie să aşteptăm până 
când cresc mai mari, şi devin împotrivitori. Scopul 
nostru este ca ei „să-şi pună încrederea în Dumnezeu“, 



 102 

ca să nu devină „ca părinţii lor – un neam (generaţie) 
neascultător şi răzvrătit“  (Psalmul 78:7, 8). Bisericile şi 
misiunile noastre trebuie să evanghelizeze copiii mai 
mult şi mai bine. Multe grupuri seculare, secte şi religii 
false, văd importanţa copiilor – şi fac tot ce pot pentru 
a-i influenţa. Ce ruşine că mulţi creştini nu fac aceasta.  

 Există o nevoie reală de rugăciune, ca Dumnezeu să 
cheme mai mulţi bărbaţi şi femei cu dorinţa şi 
capacitatea dată de Dumnezeu de a-i învăţa pe copii. 
De asemenea, este nevoie de oameni pregătiţi, care să 
instruiască pe învăţătorii de şcoală duminicală şi pe 
alţii care lucrează cu copiii. 

 Este o mare nevoie ca evanghelizarea copiilor să fie 
profundă şi biblică; ca Evanghelia care le este 
prezentată să fie într-adevăr una care este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuire (Marcu 16:15; Romani 
1:16; Galateni 1:8 şi 9). 

 În acelaşi timp, există o nevoie reală de a nu depinde 
de deschiderea copilului faţă de Evanghelie. Pentru că 
datorită deschiderii lui, este relativ uşor să-l faci să „ia 
o decizie“. Ci noi trebuie să fim dependenţi de 
Dumnezeu. Indiferent cât de deschis ar fi un copil, el 
nu poate veni la Isus Hristos, decât dacă Duhul Sfânt îi 
deschide inima şi lucrează în ea (Ioan 6:44, 65).  
Oh, de am putea câştiga copiii lumii cu Evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos! 

Întrebare pentru meditaţie 

Dacă este adevărat că se merită să evanghelizezi copiii, ar trebui 
creştinii să-şi concentreze eforturile asupra evanghelizării copiilor şi 
să neglijeze adulţii?  
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Întrebarea 8.  
Ce învaţă Biblia despre copiii născuţi într-o familie 
creştină? Sunt ei diferiţi de alţi copii?  
 
Introducere 

Sunt persoane care cred şi învaţă că copiii născuţi într-o 
familie creştină sunt în împărăţia lui Dumnezeu, datorită 
credinţei părinţilor lor. Dar am văzut deja că această concepţie 
este în totală contradicţie cu învăţătura Bibliei.  

Biblia arată clar că copiii celor credincioşi sunt diferiţi de 
alţi copii, nu prin faptul că nu sunt în împărăţia lui Dumnezeu, 
ci prin aceea că au anumite privilegii pe care alţii nu le au. 
Aceasta ni se spune clar în două pasaje biblice.  

 1 Corinteni 7:14: „Căci bărbatul necredincios este 
sfinţit prin nevasta credincioasă, şi nevasta 
necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, 
copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt 
sfinţi.“  
Acest verset a fost folosit pentru a învăţa câteva lucruri 
care, după părerea mea, sunt nebiblice. De exemplu: 

 Că copiii credincioşilor sunt deja, în mod automat, 
mântuiţi şi în împărăţia lui Dumnezeu.  

 Că copiii credincioşilor sunt născuţi din nou prin botez. 
 Că copiii credincioşilor, dar nu şi copiii necredincioşilor, 

merg în cer, dacă mor înainte de vârsta 
responsabilităţii.  
Dar acest verset nu învaţă niciunul din aceste lucruri.  
Ce înseamnă de fapt acest verset, interpretat în 
contextul lui şi în contextul învăţăturii generale a 
Scripturii? Următoarele menţiuni ne vor ajuta să găsim 
răspunsul.  
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 Pe baza învăţăturii de bază a Bibliei, cuvântul „sfânt“ 
de aici nu poate însemna mântuirea. Mântuirea este 
doar prin credinţa personală în Hristos, şi nu depinde 
de o altă persoană. Ioan 1:12, 13 afirmă foarte clar: 
„născuţi nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu“. În Biblie există doar două categorii de 
oameni: mântuiţi şi pierduţi. Dacă cuvântul „sfânt“ din 
acest verset înseamnă „mântuit“, atunci orice copil care 
are părinţi creştini, ar fi mântuit. Acest fapt nu este 
adevărat, pentru că şi copiii ai căror părinţi sunt creştini 
trebuie să fie născuţi din nou.  

 În greceşte cuvântul „sfânt“ are aceeaşi semnificaţie cu 
cele două cuvinte „sfinţiţi“ din prima parte a versetului. 
Toate cele trei cuvinte sunt similare. De aceea, copilul 
este „sfânt“, datorită unui părinte credincios, în acelaşi 
sens în care un soţ necredincios este „sfânt“ sau 
„sfinţit“ datorită soţiei credincioase. Dacă cuvântul 
„sfânt“ ar fi echivalent cu mântuit, atunci soţul 
necredincios al unei soţii credincioase ar fi mântuit. 
Însă observaţi că versetul 16 menţionează clar că soţul 
în cauză nu este mântuit prin credinţa soţiei lui. Acelaşi 
raţionament trebuie aplicat şi copiilor. 

 Cuvântul „sfinţit“ înseamnă „pus deoparte“ şi nu implică 
„mântuirea“ sau „transformarea“. În 1 Timotei 4:5 citim 
privitor la carne, „pentru că este sfinţită prin cuvântul lui 
Dumnezeu şi prin rugăciune“. Cuvântul „sfinţit“ aici (ca 
şi în 1 Corinteni 7:14) se foloseşte în sensul de 
„legitimitate“ şi nu de „mântuire“.  

 Folosirea cuvântului „necurat“, ca opus al cuvântului 
„sfânt“ şi în ceea ce îi priveşte pe copii, este similară cu 
folosirea aceluiaşi cuvânt în Fapte 10:14, 10:28 şi 11:8 
unde se referă atât la obiecte, cât şi la oameni. În toate 
cele trei cazuri cuvântul este folosit ca desemnând 
legalitatea şi poziţia, mai degrabă decât păcătoşenia şi 
necurăţia. Acolo mâncarea era necurată, pentru că nu 
era legal să fie mâncată după legea iudaică. Corintenii 
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se gândeau că trebuie să divorţeze de partenerul 
necredincios (versetele 12, 13), dar Pavel spune aici 
că această căsătorie a fost sfinţită de Domnul, şi deci 
copiii lor sunt legali (legitimi). 

 Este important ca versetul acesta să fie citit în 
contextul lui! Şi contextul nu are nimic de a face cu 
asemenea copii! Este răspunsul la întrebarea dacă o 
soţie credincioasă trebuie să părăsească pe soţul 
necredincios sau nu. Pavel arată simplu că dacă ea ar 
pleca, nu este doar soţul ei care ar pierde privilegiul de 
a avea o soţie credincioasă (care ar putea fi mijlocul 
prin care el ar putea fi condus la Hristos – 1 Corinteni 
7:16), ci şi copiii vor pierde privilegiul de a avea o 
mamă credincioasă. Astfel, în loc să fie participanţi la o 
poziţie atât de binecuvântată, ei s-ar afla în afară 
(„necuraţi“). Prin contrast, în Vechiul Testament (Ezra 
10:3) căsătoria cu o femeie păgână înseamnă nu doar 
îndepărtarea ei, dar şi a copiilor. 

 Este adevărat că copilul a unul sau doi părinţi 
credincioşi deţine un privilegiu special. Acelaşi 
privilegiu îl are şi soţul necredincios al soţiei 
credincioase. Este privilegiul de a fi în contact continuu 
şi sub influenţa unuia care este credincios, cât şi 
privilegiul ca cineva să se roage pentru ei în mod 
continuu. Citeşte din nou cu atenţie versetul 16. 

 Copiii unui părinte credincios se bucură de un privilegiu 
special – însă doar atât. Oricum, acesta este un 
privilegiu mare – unul pentru care copiii în cauză 
trebuie să fie foarte recunoscători.  

 În Fapte 7:16-31 Pavel îi spune temnicerului că dacă el 
crede în Domnul Isus Hristos, va fi mântuit el, şi casa 
lui. Acest fapt a devenit real doar pentru că şi cei din 
casa lui au crezut în Dumnezeu, ca şi el (versetul 34). 
Ei au fost mântuiţi – nu datorită credinţei capului 
familiei – ci şi datorită credinţei proprii. Prin el şi 
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mântuirea lui au auzit ei Evanghelia (versetul 32). Ce 
privilegiu! 

 Este posibil ca credincioşii să aibă copii necredincioşi. 
Aceasta se poate vedea în Tit 1:6, unde se cere ca 
prezbiterii să aibă copiii credincioşi (vezi şi 1 Samuel 
8:1-5, Ezechiel 18:4-13). 

 Astfel, nu există niciun pasaj care să justifice credinţa 
că copiii care au unul sau ambii părinţi credincioşi, au 
un anumit statut înaintea lui Dumnezeu, statut pe care 
copiii necredincioşilor nu l-ar avea. Primii sunt mult mai 
privilegiaţi – atâta tot.  

Notă 
Vreau să accentuez învăţătura Bibliei care spune că 

nimeni nu poate fi născut din nou prin botez. Naşterea din 
nou şi îndreptăţirea sunt legate de pocăinţă şi credinţă – şi 
acestea le cere Dumnezeu unei persoane nemântuite, fie adult 
fie copil. 
Fapte 2:39 „Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, 
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe 
acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul 
Dumnezeul nostru.“  

Persoanei care s-a pocăit (versetul 38) şi a crezut 
(versetul 44) în ziua Rusaliilor, i se dă o promisiune îndoită:  
Iertarea păcatelor (versetul 38) 
Darul Duhului Sfânt (versetul 38) 

Această chemare la credinţă şi această promisiune a 
fost pentru ei („pentru voi“). Dar a fost şi pentru familia şi 
descendenţii lor („pentru copiii voştri“), dacă ei se pocăiesc şi 
cred, şi pentru alţii în viitor („pentru toţi cei ce sunt departe 
acum“), dacă împlinesc aceleaşi condiţii.  

Această promisiune este pentru toţi aceia în inima cărora 
a lucrat Dumnezeu, şi pe care i-a condus la pocăinţă şi 
credinţă („în oricât de mare număr îi va chema Domnul“). Nu 
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învaţă şi nu implică faptul că copiii care au părinţi credincioşi 
sunt mântuiţi, şi nu sunt mântuiţi în mod automat. Dar arată că 
aceşti copii au un privilegiu special.  
Recapitulare  

Uitându-ne înapoi la cele opt întrebări şi răspunsuri, 
observăm câteva adevăruri biblice referitoare la copii, care să 
ne încurajeze să prezentăm copiilor Evanghelia.  

Ei sunt păcătoşi prin naştere, morţi din punct de vedere 
spiritual, pierduţi şi despărțiți de Dumnezeu, şi au nevoie să fie 
mântuiţi (Matei 18:11-14).  

Ei pot să se încreadă în Domnul Isus Hristos ca 
Mântuitor al lor şi să fie mântuiţi (Matei 18:6); ei au făcut parte 
din biserica primară (Efeseni 6:1).  

Ei sunt deschişi faţă de Evanghelie (Matei 18:3). 
Dacă ei se încred în Domnul Isus ei au toată viaţa 

înainte pentru a trăi pentru El (Eclesiastul 12:1).  
Domnul Isus îi iubeşte în mod special (Marcu 9:36-38).  
Noi (şi Evanghelia) putem să ajungem în casele lor şi la 

inimile părinţilor prin ei (Isaia 11:6).  
Viitorul comunităţii, al oraşului, al ţării şi al bisericii se 

află în mâinile lor (Psalmul 78:7, 8). Ei sunt politicienii, 
avocaţii, doctorii, învăţătorii, poliţiştii şi părinţii de mâine.  

Aceste adevăruri biblice despre copii ne conduc la trei 
concluzii:  

Părinţiilor li se cere să-şi crească copiii în mustrarea şi 
învăţătura Domnului (Efeseni 6:4) – şi această înseamnă a le 
prezenta şi Evanghelia.  

Conducătorii bisericii au responsabilitatea să hrănească 
copiii din bisericile lor (Ioan 21:15); şi prima parte din lucrarea 
de hrănire este evanghelizarea.  

Toţi credincioşii au responsabilitatea de a prezenta 
copiilor Evanghelia (Marcu 16:15).   
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Partea a V-a 
Răspunsuri biblice la şase întrebări  

despre lucrarea cu copiii 
 
Introducere  

Majoritatea credincioşilor acceptă faptul că lucrarea cu 
copiii este o lucrare bună. Dar în acelaşi timp, mulţi au 
întrebări referitoare la o asemenea lucrare.  

 Mulţi pastori şi conducători de biserici simt că cea mai 
importantă lucrare este cea cu adulţii – lucrarea cu 
copiii este neglijată.  

 Mulţi nu văd nevoia de lucrători cu normă întreagă cu 
copiii, şi marea majoritate a studenţilor de la şcolile 
biblice se pregătesc pentru lucrarea cu adulţii.  

 Şi sunt aceia care ezită să prezinte copiilor Evanghelia, 
sau să-i susţină pe cei care fac aceasta, datorită mai 
multor motive.  
În consecinţă, trebuie să studiem Scripturile şi să 
găsim răspunsuri la întrebări şi îndoieli referitoare la 
valoarea şi importanţa lucrării cu copiii.  
 

Întrebarea 1.  
De ce predicatorii din Faptele apostolilor nu au 
evanghelizat copiii? 
Răspuns 

 Sunt de acord că evanghelizarea copiilor nu este 
menţionată în mod specific în Faptele apostolilor. Aş 
vrea doar să adaug că: 

Aceasta nu înseamnă că copiii nu au fost evanghelizaţi.  
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Nu înseamnă că scopul predicatorilor era evanghelizarea doar 
a adulţilor. 

 Modelul evanghelizării din Faptele apostolilor era – 
conform Marcu 16:15 – predicarea Evangheliei oricărei 
făpturi, fără discriminare. Aceasta vrea să spună Pavel 
în Fapte 26:22. 
Se pare că structura socială şi locurile vizitate de 
evanghelişti au făcut ca aceştia să vină în contact mai 
mult cu adulţi. Credem însă că au existat şi copii, chiar 
dacă nu sunt menţionaţi specific (vezi Fapte 2:39; 
11:14; 16:15; 16:31-34).  

Acelaşi raţionament se aplică şi evanghelizării tinerilor. 
În numărul celor cărora li se prezenta Evanghelia erau 
cu siguranţă şi tineri. Nu există pasaj biblic care să 
dovedească contrariul. 

Astăzi noi suntem angajaţi în multe aspecte ale 
evanghelizării – pe lângă evanghelizarea copiilor – care nu 
sunt menţionate specific în Faptele apostolilor – dar care sunt 
bazate în mod specific pe principiile subliniate acolo. Aici intră 
şcoli duminicale, şcoli biblice, societăţi misionare 
interconfesionale, grupuri de tineret, evanghelizarea tinerilor şi 
categoriilor sociale speciale cum sunt: puşcăriaşi, bătrâni, 
orfani, etc. 

 Aş mai accentua trei factori, pentru a sublinia 
importanţa lucrării cu copiii:  

- atitudinea Domnului Isus faţă de copii, 
aşa cum este ea prezentată în Matei 
18:1-14, Marcu 10:13-16 şi Matei 
21:15-16.  

- importanţa copiilor în biserica primară, 
ilustrată în pasaje ca: Efeseni 6:1-4, 
Coloseni 3:20-21 şi Tit 1:6. Aceste 
biserici, înfiinţate de Pavel, includeau 
copiii născuţi din nou. 
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- cartea Faptelor, care de fapt este o 
relatare a ceea ce a continuat să facă 
Hristos prin apostoli (vezi Fapte 1:1): 
„Teofile, în cea dintâi carte a mea am 
vorbit despre tot ceea ce a început 
Isus să facă şi să înveţe pe oameni.“ 
Hristos a ajutat pe copii; în mulţimile 
care veneau să-L asculte erau şi copii. 
El i-a învăţat pe ucenici despre 
importanţa copiilor şi credem că 
apostolii au urmat exemplul şi 
preceptele Sale faţă de copii, în 
lucrarea lor.  
 

 
Concluzie 

Predicatorii şi evangheliştii bisericii primare au practicat 
metoda Scripturilor, care însemna predicarea Evangheliei 
oricărei făpturi. Nu există nici o menţionare a vreunei 
specializări, concentrări, evanghelizări a copiilor sau vreo altă 
ramură de evanghelizare. Motivul pentru care unii din noi se 
concentrează pe evanghelizarea copiilor, este pentru că copiii 
au fost sau continuă să fie foarte des omişi de la 
evanghelizarea fiecărei făpturi. Scopul nostru este să ajutăm 
la completarea acestei deficienţe, şi astfel, evanghelizând 
scriptural, ajungem la toate categoriile sociale. 
 
Întrebarea 2.  
Unde se găseşte baza biblică a specializării în lucrarea cu 
copiii? 
Răspuns: 

Biblia nu vorbeşte despre o specializare în lucrarea cu 
copiii. Iată totuşi motivele pentru care a fost înfiinţată: 
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 Copiii sunt adesea neglijaţi în misiunile de 
evanghelizare ale bisericii. 

 Biblia învaţă evanghelizarea tuturor. Noi ne 
specializăm în evanghelizarea copiilor, pentru a ajuta 
la evanghelizarea tuturor.  

 Copiii au nevoie de o abordare specializată, iar cei 
care lucrează printre ei au nevoie de o instruire 
specială. 

 Nicio persoană nu poate face totul singură. Dumnezeu 
conduce pe fiecare spre o parte specifică a viei lucrării 
Lui. El conduce, iar noi ascultăm. Locul în care unii 
trebuie să lucreze este printre copii.  

Dr. Francis Schäffer a declarat la o conferinţă despre lucrarea 
cu copiii: 

„Fără îndoială că Duhul Sfânt pune o dorinţă specială în 
inima unor persoane pentru a evangheliza copiii, ca aceştia 
să-i înveţe în perioada de început în viaţă. Noi toţi avem o 
responsabilitate privitoare la copii, însă anumitor oameni li s-a 
încredinţat o lucrare specială între ei“. 

 
Întrebarea 3.  
Uneori se spune: „Este mai bine să evanghelizezi părinţii 
decât copiii, pentru că părinţii mântuiţi îşi pot evangheliza 
proprii copii mult mai bine. Aceasta înseamnă şi că copiii 
din familiile creştine vor fi conduşi la Hristos primind 
încurajarea şi ajutorul necesar.“ Este oare aşa? 
Răspuns 

Biblia arată clar că situaţia ideală este ca într-o familie 
creştină părinţii să-şi conducă copiii la Hristos, şi să-i crească 
în frica şi mustrarea Domnului. 

Dar din nefericire, în lumea de astăzi, o familie creştină 
reprezintă mai degrabă excepţia, decât regula. Ce ruşine ar fi 
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dacă numai copiii din familii creştine ar auzi Evanghelia de la 
părinţii lor! Ar însemna că peste 95% din copiii lumii nu vor 
avea niciodată şansa de a auzi Evanghelia, decât atunci când 
vor creşte mari (şi probabil în multe cazuri nu vor mai fi 
interesaţi s-o audă). 
Întrebarea implică două aspecte: 

1. Că este de preferat să prezentăm Evanghelia părinţilor, 
nu copiilor. 

2. Că copiii trebuie să audă Evanghelia prin părinţii lor.  
Eu nu sunt de acord cu cele două implicaţii de mai 

sus, din două motive. 
 Nu cred că este corect să evanghelizăm părinţii, şi să 

excludem copiii, deoarece: 
- Nu este biblic. Evanghelia trebuie 

prezentată tuturor (conform Marcu 
16:15). Aceasta înseamnă că este 
pentru oricine, şi nu pentru o 
categorie, în detrimentul alteia. 

- Statisticile arată că cei mai mulţi 
oameni sunt convertiţi înainte de a 
deveni adulţi sau părinţi. De aceea nu 
este biblic şi nici înţelept să nu 
evanghelizăm categoria care este cea 
mai deschisă pentru Evanghelie. 

- Deseori copiii pot fi mijloacele prin 
care părinţii pot să vină la Hristos. 

 Nu sunt de acord cu conceptul evanghelizării copiilor 
numai prin părinţi. Aceasta ar oferi posibilitatea auzirii 
Evangheliei doar copiilor ai căror părinţi L-au primit pe 
Hristos. Este nu numai nebiblic, dar şi foarte nedrept, 
de a lega posibilitatea auzirii Evangheliei, de mântuirea 
altei persoane. 
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Mi se pare că în spatele unei astfel de întrebări se 
află îndoiala că Dumnezeu-Duhul Sfânt poate mântui şi 
păstra un copil într-o familie în care părinţii sunt 
necredincioşi. 
Este esenţial să vedem şi să înţelegem importanţa 
conceptului de familie în Biblie, şi acolo unde este 
posibil, să prezentăm Evanghelia copiilor în cadrul 
familiei. Însă unde aceasta nu este posibil (şi se 
întâmplă foarte frecvent), trebuie să evanghelizăm 
copiii conform Marcu 16:15; chiar cu riscul de a 
conduce mai târziu la despărţiri în familie datorate 
vederilor diferite asupra lucrurilor spirituale (Matei 
10:34-39). Desigur, întotdeauna trebuie să-i informăm 
pe părinţi despre ceea ce facem – dacă este posibil. 

 
 
Întrebarea 4.  
Nu este bine sau corect să evanghelizăm un copil, dacă 
după aceea nu-l putem consolida în credinţă. Mă gândesc 
în special la un copil dintr-o familie necreştină sau 
provenind dintr-o cultură anti-creştină, unde nu poate 
primi ajutor spiritual, şi poate chiar va avea de-a face cu 
opoziţie şi persecuţie. Eşti de acord? 
Răspuns 

 Cred că acest raţionament este greşit, deoarece: 
a. Este în contradicţie cu Marcu 16:15 şi cu porunca 

biblică de a prezenta Evanghelia oricărei făpturi. 
b. Pune la îndoială puterea Duhului Sfânt de a mântui 

şi de a păstra un copil într-o casă necreştină sau o 
cultură anti-creştină. 

c. Este în contradicţie cu mărturiile multora care au 
crescut în condiţii similare după mântuirea lor. 
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d. Discreditează credinţa simplă şi răspunsul imediat 
al unui copil, indiferent din ce fel de familie provine. 

Evident, este mai bine ca un copil să trăiască într-o 
familie creştină şi într-o cultură simpatizantă cu Evanghelia. 
Însă majoritatea copiilor lumii nu au privilegiul acesta, şi noi 
trebuie să-i evanghelizăm şi pe ei. Dumnezeu iubeşte toţi 
copiii, fie că sunt din familii creştine sau ateiste, şi doreşte ca 
ei să fie mântuiţi (Matei 18:14). 

Apostolos Bliates, un cunoscut pastor din Grecia, s-a 
născut într-o familie de greco-ortodocşi devotaţi. El descrie 
cum un vecin evanghelic i-a prezentat Evanghelia pe când el 
era copil; şi cum la 6 ani a crezut în Isus Hristos ca Domn şi 
Mântuitor. El le-a spus părinţilor săi ce a făcut, înfruntând 
mânia şi opoziţia lor. Însă niciodată nu s-a abătut de la noua 
sa credinţă, ani mai târziu având bucuria de a-şi vedea ambii 
părinţi punându-şi încrederea în Isus Hristos. 

Byang Kato, secretarul organizaţiei Asociaţia 
Evanghelică Africană (African Evangelical Fellowship), şi unul 
din conducătorii spirituali ai Africii până la moartea sa, s-a 
întors la Domnul la vârsta de 12 ani, prin mărturia unui 
misionar din Misiunea pentru Interiorul Sudanului (Sudan 
Interior Mission). Părinţii lui erau idolatri devotaţi, şi i s-au opus 
puternic: dar şi el şi-a văzut părinţii şi întreaga familie venind la 
Hristos. 

 Toţi suntem de acord şi recunoaştem importanţa şi 
necesitatea lucrării de ucenicizare. Nu este îndeajuns 
să conducem copiii la Hristos, ci trebuie să-i învăţăm şi 
să-i hrănim, pentru a creşte în credinţă. Creşterea lor 
în credinţă este la fel de importantă ca evanghelizarea, 
şi nu trebuie să neglijăm niciodată această parte 
importantă a lucrării noastre. 
Ce se întâmplă însă când lucrarea de ucenicizare este 
absolut imposibilă, şi noi ştim aceasta dinainte? 
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Daţi-mi voie să folosesc o ilustraţie.  
Imaginaţi-vă un om plimbându-se pe malul unui 

râu, când zăreşte deodată în apă un copil gata să se 
înece. Copilul strigă după ajutor. Se opreşte oare acest 
om să-şi pună câteva întrebări: „Am destule haine 
uscate pentru acest copil? Am mâncare acasă? Este 
cald în casa mea? Dacă răspunsul la aceste trei 
întrebări este „Nu“, hotărăşte el să nu salveze copilul, 
şi să-şi continue drumul lăsând copilul să se înece? 
Sunt sigur că aşa ceva nu se va întâmpla niciodată! 
Dacă copilul este în primejdie, primul ajutor este în a fi 
salvat. Iar dacă avem haine uscate, mâncare şi o casă 
caldă, cu atât mai bine! După ce-l salvăm, trebuie să-l 
ajutăm cât de mult posibil. Dar cu niciun chip nu trebuie 
lăsat să se înece, doar din lipsa mijloacelor de îngrijire 
ulterioară. În mod similar, când se ştie că va fi 
imposibilă lucrarea de ucenicizare, nu trebuie să 
ezităm să evanghelizăm. Scopul nostru este de a 
câştiga copiii pierduţi pentru Hristos. 

De asemenea, aminteşte-ţi că una dintre cele mai 
importante lucrări ale ucenicizării este rugăciunea! Şi 
rugăciunea face ca lucrarea de ucenicizare să nu fie niciodată 
complet imposibilă. 
 
Întrebarea 5   
Unii întreabă: „Este posibil ca un copil care s-a decis să-l 
urmeze pe Hristos, să poată continua să umble cu Domnul 
şi să rămână credincios?“ 
Răspuns: 

Dacă decizia luată este doar o decizie umană, răspunsul 
este „Nu“! Un copil care ia uşor o decizie într-un sens, o poate 
lua la fel de uşor şi în sens contrar. 
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Dar dacă copilul s-a încrezut într-adevăr în Isus Hristos, 
ca Mântuitor, cu el s-au întâmplat câteva lucruri (similar 
adultului care crede în Isus); 

 Este născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu; 
 Duhul Sfânt rămâne în el; 
 Este pecetluit cu Duhul Sfânt; 
 A fost botezat de Duhul Sfânt, în trupul lui 

Hristos; 
 A devenit un membru al familiei lui Dumnezeu. 

Când privim la măreţia mântuirii noastre, şi la tot ceea 
ce se întâmplă când Îl primim pe Domnul Isus Hristos ca 
Mântuitor, putem înţelege mai mult ce se întâmplă cu un copil 
când el Îl primeşte pe Isus. 

Deşi este implicată şi responsabilitatea umană, 
mântuirea însăşi nu este ceva uman: este divină. 

Întrebarea este atunci: Poate Dumnezeu păstra, chiar şi 
în cele mai nefavorabile împrejurări, pe un copil ce Îl primeşte 
pe Hristos în inima lui? Desigur, răspunsul este „DA“. 

 

Întrebarea 6  
Unii spun: „Sunt de acord că un copil se poate hotărî să-L 
urmeze pe Hristos, dar el nu înţelege complet, şi trebuie 
să confirme la vârsta adolescenţei decizia luată.“ Eşti de 
acord? 
 
Răspuns 
Nu sunt de acord cu această afirmaţie pentru că: 

 Eu cred că un copil poate înţelege cu adevărat tot ce 
are nevoie pentru a se încrede în Isus. Câtă înţelegere 
este necesară? 
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El trebuie să înţeleagă că a păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu, să-i pară rău de păcatul lui şi să vrea să 
renunţe la el; trebuie să înţeleagă că Domnul Isus a 
murit pentru el, să creadă în El şi să-L primească în 
inima lui. Pe baza aceasta simplă, el poate fi mântuit, 
ca oricare adult. 

 Este important să ne amintim că – deşi este necesară 
o anumită înţelegere înainte de mântuire – nimeni nu 
este mântuit prin înţelegere, ci prin credinţă (Efeseni 
2:9). Dumnezeu este suveran în mântuirea unui copil – 
şi un copil mic poate fi mântuit prin credinţă – dar poate 
fi numai având o anumită înţelegere şi convingere.  

 Fără îndoială, în cazul unui copilaş, ca şi în cazul celor 
mai în vârstă, înţelegerea mai adâncă vine mai târziu. 
Dar aceasta nu afectează în niciun fel naşterea lui din 
nou, ci această înţelegere adâncă face parte din 
procesul de creştere, neavând nimic de-a face cu actul 
naşterii din nou (citeşte cu atenţie Matei 11:25). 

 Este adevărat că deseori un copil, un tânăr sau un 
adult, îşi va dedica din nou viaţa mai târziu lui Hristos. 
Oricum, aceasta nu este confirmarea naşterii lui din 
nou, ci rezultatul ei. 

 Nu există niciun pasaj biblic care să arate nevoia 
vreunei confirmări ulterioare, nici pentru adult, nici 
pentru copil. Din punct de vedere uman, statutul unei 
persoane într-o familie este determinat de actul 
naşterii, şi nu depinde de o decizie luată de el la o 
vârstă mai târzie. Acest fapt este adevărat şi în 
domeniul spiritual; un copil care se încrede în Hristos, 
deţine poziţia de copil al lui Dumnezeu chiar în acel 
moment, prin naşterea din nou. 

Ca multe alte întrebări, şi aceasta are la bază îndoiala 
dacă un copil poate sau nu să-L primească pe Hristos, şi 
să fie născut din nou. Biblia spune: „Tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele lui, LE-A DAT dreptul 
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să se facă copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12). 
Desigur, trebuie recunoscut că există copii (ca şi adulţi 
de altfel), a căror decizie de a-L urma pe Hristos nu 
este reală. Poate a fost o lipsă de înţelegere, ori 
decizia a fost luată în urma exercitării unei presiuni 
emoţionale din partea evanghelistului. Evident, o astfel 
de acţiune nu poate şi nu va dăinui. Dar dacă copilul 
mai târziu în viaţă va „lua o decizie reală“, atunci va fi 
el mântuit.  
Trebuie să ne amintim că un număr de creştini, privind 
înapoi în viaţa lor, nu ştiu momentul exact în care au 
fost născuţi din nou. Ei vor şti răspunsul doar când vor 
ajunge în slavă. Dar chiar dacă nu ştiu exact momentul 
naşterii lor din nou, ştiu că ea a avut loc într-un anumit 
moment, şi nu trebuie repetată.  
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Partea VI 
Adevăruri biblice despre copii 

 
Valoarea laudei copiilor 

În Psalmul 8:2 citim: „Din gura copiilor şi a celor ce sug 
la ţâţă Ţi-ai scos o întăritură de apărare.“ În Matei 21:16, 
referindu-se la laudele şi osanalele copiilor, Domnul Isus a 
spus preoţilor şi cărturarilor care s-au mâniat (citând Psalmul 
8:2): „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: «Tu ai scos 
laude din gura pruncilor şi a celor ce sug?»“ 

În aceste două versete putem vedea: 
 Originea acestei laude 

Lauda care se înălţa de pe buzele acestor copii 
îşi avea originea în Dumnezeu – „Tu ai scos …“ 

 Mijlocul prin care a fost adusă lauda 
Dumnezeu s-a folosit de copii, pentru a-L lăuda 
pe Domnul Isus – în contrast cu critica şi 
respingerea liderilor religioşi. 

 Scopul acestei laude 
Lauda copiilor a fost binevenită pentru 
Mântuitorul (Matei 21:16), şi o piatră de 
poticnire pentru duşmanii lui (Psalmul 8:2). 

 
Importanţa mijloacelor vizuale în învăţarea copiilor 

 Ajutoarele vizuale nu sunt o invenţie modernă. 
Ele sunt biblice. Ele au fost folosite adesea de 
Domnul Isus în lucrarea Sa de a învăţa tot felul 
de oameni.  
De exemplu: moneda, crinii, păsările cerului, 
semănătorul, păstorul, oile, viţa, uşa şi multe 
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altele. În cel puţin două situaţii Isus a folosit un 
copil ca ajutor vizual (Matei 18:2, Marcu 10:15).  

 Israeliţilor li s-au dat mijloace vizuale în trei 
situaţii – mai târziu părinţii aveau datoria să 
explice copiilor semnificaţia lor: 

 Exod 12:26 – în legătură cu Paştele (care 
simbolizează pentru noi imaginea mântuirii). 

 Exod 13:14 – în legătură cu răscumpărarea 
întâilor născuţi (care simbolizează adevărul 
dedicării). 

 Iosua 4:6 – în legătură cu pietrele de 
aducere aminte de pe malul Iordanului (care 
simbolizează adevărul identificării). 

 
Importanţa influenţei şi a educaţiei în familie 

Biblia pune mare accent pe responsabilitatea părinţilor 
de a influenţa şi de a învăţa pe copiii lor din Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

 Porunci din Biblie pentru părinţi 
 Proverbe 22:6 leagă împreună o poruncă şi o 
promisiune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie 
s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate 
de la ea.“ 

Andrew Bonar, cunoscut predicator şi scriitor din 
sec. al XIX-lea în Scoţia, a scris despre acest 
verset: 
„Persoanei căreia îi place foarte mult acest verset, 
îl va aplica probabil astfel: Învaţă pe copil doar 
planul mântuirii, şi arată-i căile fericite ale 
înţelepciunii; şi chiar dacă copilul nu este mântuit, 
când va creşte mare, fără îndoială că va urma 
calea în care a fost învăţat.“ 
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Dar este acest fapt adevărat? Este oare acesta 
sensul versetului? Nici vorbă! Prin acest cuvânt 
Duhul Sfânt vrea să ne înveţe o cu totul altă lecţie: 
caută să aduci copilul pe calea lui Dumnezeu 
atunci când este încă copil, şi nu va trebui sa te 
temi de perseverenţa lui ulterioară! 

Înseamnă „Iniţiază-l pe copil în ce priveşte calea“ 
(vezi originalul ebraic), sau la început de dum; 
introdu adevărul în sufletul lui, cât timp este încă 
copil, şi apoi fii sigur că va continua aşa cum a 
început. Acest text este o binecuvântare, pentru a 
ne încuraja să căutăm mântuirea prezentă şi 
imediată a copiilor.“ 

O ilustrare a acestui verset şi a adevărului conţinut 
în el se poate afla în modul în care Moise a fost 
învăţat şi pregătit de către mama lui – şi ascultarea 
faţă de Dumnezeu rezultată la vârsta adultă (Exod 
2:1-10; Evrei 11:23-26). 

 Efeseni 6:4: „Şi voi părinţilor, nu întărâtaţi la 
mânie pe copiii voştri; ci creşteţi-i în mustrarea şi 
învăţătura Domnului.“ 

 Coloseni 3:21: „Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii 
voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.“ 

 
 Contrast între părinţi buni şi răi din Biblie 

În Biblie găsim exemple de părinţi buni, care i-
au învăţat pe copiii lor Cuvântul lui Dumnezeu 
şi ascultarea faţă de ei şi de Dumnezeu, şi 
părinţi răi, care n-au făcut niciunul din aceste 
lucruri: 

a. Avraam a fost un părinte bun: 
„Căci eu îl cunosc, şi ştiu că el are să poruncească 
fiilor lui, şi casei lui după el, să ţină calea Domnului, 
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făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul 
să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit“ 
(Geneza 18:19). 

Copilul care a fost învăţat acasă să asculte (la fel ca 
Isaac), va fi pregătit să-L asculte pe Dumnezeu. 

b. Eli a fost un părinte rău:  
„I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru 
totdeauna, din pricina fărădelegii de care are 
cunoştinţă, şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de 
lepădat, fără ca el să-i fi oprit“ (1 Samuel 3:13). 

Un copil care nu este învăţat să asculte de părinţii lui, 
este mai puţin probabil că va asculta de Dumnezeu. Totuşi, 
trebuie să observăm că există exemple în Biblie de părinţi 
credincioşi ai căror copii nu au fost credincioşi (1 Samuel 8:5), 
şi părinţi necredincioşi, ai căror copii au fost credincioşi (2 
Cronici  28:1, 2; 29:1, 2). Este de asemenea interesant să 
vedem că Manase, fiul credinciosului Ezechia, la început nu a 
mers pe urmele tatălui său (2 Cronici 33:2) – ci a făcut aceasta 
mai târziu (versetele 12, 13). 

2. Consecinţele influenţei şi ale educaţiei părinţilor 
Un exemplu referitor la aceasta este observat în studiul 

a două familii din statul New York. Această statistică a acoperit 
cinci generaţii: 

 Max Jukes, a fost un criminal. 1026 dintre descendenţii 
lui au fost identificaţi după cum urmează:  
300 au murit prematur. 
100 au fost întemniţati pe 13 ani în medie. 
190 au fost prostituate. 
100 au fost alcoolici. 
Păcatul părinţilor poate să aibă consecinţe triste pentru 
copii lor şi pentru generaţiile viitoare.  
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 Celălalt a fost Jonathan Edwards, mântuit la 7 ani şi 
care, împreună cu soţia lui, au întemeiat o familie 
creştină. 729 descendenţi au fost identificaţi după cum 
urmează:  
300 au fost predicatori ai Evangheliei. 
65 au fost preşedinţi de colegiu. 
60 au fost autori de cărţi valoroase. 
3 au fost congresmeni ai SUA 
1 a fost vicepreşedinte al SUA 

Biblia învaţă clar că nicio persoană nu este despărţită de 
Dumnezeu datorită păcatului unei alte persoane, sau mântuită 
datorită neprihănirii alteia. Fiecare persoană este responsabilă 
înaintea lui Dumnezeu de faptele sale.  
„Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta 
nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului 
său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea 
celui rău va fi peste el.“ (Ezec. 18:20). 

 
Folosirea cuvântului „copilaşilor“ în întâia epistolă a 

lui Ioan 
Este interesant şi folositor să studiem două cuvinte 

folosite de Ioan în prima lui epistolă:  
 Cuvântul „tecnion“ (copilaş) se găseşte în 1 

Ioan 2:1, 1 Ioan 2:12; 1 Ioan 2:28; 1 Ioan 3:7; 1 
Ioan 3:18; 1 Ioan 4:4 şi 1 Ioan 5:21. 

Acest cuvânt este un termen de alintare, şi este 
folosit de bătrânul apostol, când se adresează 
credincioşilor în general, toţi fiind mult mai tineri, 
atât ca vârstă, cât şi ca experienţă spirituală. 
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Ştim că acest cuvânt poate fi aplicat credincioşilor 
de toate vârstele, pentru că: 

 Contextul din aceste versete din 1 Ioan arată că poate 
fi folosit în acest sens. 

 În nicio altă parte din Noul Testament nu este folosit 
acest cuvânt cu referire la copiii mici. În afară de 1 
Ioan, „tecnion“ este folosit doar în Ioan 13:33 şi 
Galateni 4:19, unde evident se aplică credincioşilor de 
toate vârstele. Cuvântul „tecnon“ (din care derivă 
„tecnion“ ca diminutiv) este folosit mult mai des, şi într-
un sens mult mai larg, având prea puţin de a face cu 
vârsta. 

  „Vă scriu copilaşilor (tecnion), fiindcă păcatele vă 
sunt iertate pentru Numele Lui. Vă scriu părinţilor, 
fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă 
scriu tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris 
copilaşilor (paidion), fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. V-
am scris părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este 
de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi 
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe 
cel rău.“  

Lucrarea Domnului Isus Hristos pentru copiii în nevoie 
Domnul Isus a iubit copiii când a fost aici pe pământ, şi  

i-a ajutat în două moduri: 
 În rezolvarea nevoilor lor fizice 

 Băiatul posedat de demoni – Matei 17:14-21 

 Băiatul bolnav, al slujbaşului împărătesc – Ioan 4:46-54 
 Fetiţa moartă – Marcu 5:21-43 

 În rezolvarea nevoilor lor spirituale  
Fără îndoială că au existat mulţi copii în acele mulţimi, 

cărora li S-a adresat Domnul Isus Hristos (Matei 14:21, 15:38), 
copii care au ascultat la cele spuse de El – precum băieţelul 
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din Ioan 6. 
Apostolii de asemenea s-au adresat şi copiilor din 

mulţimile care-i ascultau.  
Probabil aceasta este ce spune Pavel în Fapte 26:22. 

Cuvântul „celor mici“ sau „micros“ include cel puţin copiii. 
Fie ca Domnul Isus să ne dea fiecăruia dorinţa de a-i 

ajuta pe copii, întrucât nevoia lor spirituală este atât mare. 
 

CONCLUZIE 
Peste tot în jurul nostru se află un câmp de misiune 

enorm: COPIII. Ei reprezintă 1/3 din totalul populaţiei lumii; ei 
sunt viitorii conducători – bărbaţii şi femeile de mâine.  

Cuvântul lui Dumnezeu ne arată clar răspunderea 
noastră faţă de „cei micuţi“, ca creştini. Dumnezeu doreşte să 
ne rugăm pentru ei şi să-i ajutăm. El doreşte ca noi să-i 
învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu, ca ei să-şi pună încrederea 
în Domnul Isus Hristos şi să fie mântuiţi. 

Privilegiul şi datoria noastră este ca, după ce copiii L-au 
primit pe Domnul Isus Hristos, să-i învăţăm cum să „crească în 
harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos“ (2 Petru 3:18). Viaţa noastră trebuie să fie un exemplu 
de urmat pentru copii. 

În timp ce meditezi şi te gândeşti cum să ajuţi generaţia 
aceasta de copii, fie ca rugăciunea ta să fie: 
 
„Doamne, ce vrei să fac?“ (Fapte 9:6). 
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