
    
CARACTERUL UNUI TATĂ SFÂNT 

Luca 15:11-24 



Introducere 
- Familia e cea dintâi instituție pe care  

a creat-o Dumnezeu și alături de biserică e  
cea mai de preț în economia Sa:   

Geneza 1:27-28/a 



 Chuck Colson ”Cum ar trebui să trăim acum” 
 Copiii din familii fără tată sunt de 5 ori mai dispuși la 

sărăcie decât cele cu amândoi părinții; 
 sunt de 2 ori mai predispuși la afecțiuni psihologice; 
 de 2 ori mai predispuși a părăsi școala și a avea 

probleme de educație; 
 fetele sunt de 2.5 ori mai predispuse a avea copii fără 

a fi căsătorite; 
 crimele și drogurile afectează puternic copiii din 

familii fără tată; 
      
       



Mențiuni obiective pentru înțelegea pildelor: 
 1) Pildele Domnului Isus nu sunt niște istorisiri 

izolate. Domnul Isus a spus pildele pentru a 
răspunde la o întrebare sau pentru a face lumină 

într-o anumită situație. 
Luca 15:1-3 

 
2) Conținutul istorisirilor spuse de Domnul 
Isus sunt pilde (sau parabole) și nu alegorii 

Luca 19:10 
       

       



CARACTERUL UNUI TATĂ SFÂNT 
Caracter : Ansamblul însușirilor fundamentale 

psihico-morale ale unei persoane, care se  
manifestă în modul de comportare, în ideile și 

acțiunile sale (DEX)  
 



 

 
- Biblia îl numește pe Dumnezeu TATĂ 

Isaia 64:8; Efes. 4:6  
- Dumnezeu dorește ca tații să se asemene 

cu El - să oglindească în viața lor 
caracterul Lui (caracter Dumnezeiesc) 

- Matei 5:48; 1 Petru 1:15  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Caracteristicile ale unui tată sfânt: 
 

1) Împlinește chemarea lui Dumnezeu pentru 
care a fost creat: v. 11  

Geneza 1:27/b; Ps. 127:3, 5  
 



 
 

2) El este cel care asigură lucrurile materiale 
necesare pentru familia lui; 

Luca 15:17;  
1 Timotei 5:8;  

2 Corinteni 12:14;  
 1 Ti t i 6 8  



3) Un tată sfânt are o moștenire spirituală 
pentru copiii săi; 

i. Dragostea pentru copiii săi dovedită prin: 
        a) - generozitate peste așteptări: v. 12 
b) Recunoașterea libertății de a alege:  

v. 12/b -13; 
 c) Iertare chiar când fiul risipește 

valorile familiei: v. 13/b  



4) Un tată sfânt e un preot în casa lui:  
v. 21, 19;  
Efes. 6:4;  

Prov. 22:6;    



 
  

5) Un tată sfânt acordă iertare chiar când e 
rănit de atitudinea fiului, chiar dacă fiul a 

risipit valorile familiei: v. 20/b 



 
6) Un tată credincios restabilește legăturile 

rupte și-i restabilește drepturile ca fiu 
atunci când fiul se pocăiește și se întoarce 

de pe căile păcatului: 
v. 22-24; 

Ps. 103:13, 10    



7. Un tată credincios își iubește copiii în mod 
egal:  

v. 31-32; 
 Romani 3:23;  
Romani 5:8   



  

7 trăsături de caracter ale unui tată sfânt: 
1) Își împlinește chemarea lui Dumnezeu 

pentru care a fost creat: de a avea copiii. 
2) Este cel care asigură lucrurile materiale 

necesare pentru familia lui. 
3) Un tată sfânt are o moștenire pentru copiii 

săi. 
          



 
5) Un tată sfânt acordă iertare chiar când e rănit 

de atitudinea fiului. 
6) Un tată sfânt restabilește legăturile rupte și-i 

restabilește drepturile de fiu atunci când fiul 
se pocăiește și se întoarce de pe căile 

păcatului. 
7. Un tată sfânt își iubește copiii în mod egal. 

 


	   �CARACTERUL UNUI TATĂ SFÂNT�Luca 15:11-24
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	3) Un tată sfânt are o moștenire spirituală pentru copiii săi;�i. Dragostea pentru copiii săi dovedită prin:�        a) - generozitate peste așteptări: v. 12�b) Recunoașterea libertății de a alege: �v. 12/b -13;� c) Iertare chiar când fiul risipește valorile familiei: v. 13/b 
	4) Un tată sfânt e un preot în casa lui: �v. 21, 19; �Efes. 6:4; �Prov. 22:6;   
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	7. Un tată credincios își iubește copiii în mod egal: �v. 31-32;� Romani 3:23; �Romani 5:8  
	Slide Number 14
	Slide Number 15

