
Seminarul  Păstorind o inimă de copil
Acest seminar prezentat de Dr. Tedd Tripp pune în evidenţă temele majore din cartea lui de succes, 
Păstorind o inimă de copil.

Marti seara (17:00-21:00) – Aşezarea  fundaţiei
Sesiune 1: Cum ajungem la inima comportamentului
Tema majoră a seminarului Păstorind o inimă de copil expune faptul că inima este izvorul vieţii. 
Deoarece comportamentul este condus de inimă (Luca 6:45), acesta nu poate fi înţeles sau abordat din 
punct de vedere biblic fără să luăm în considerare inima. Această sesiune fundamentală explorează 
modurile obişnuite în care noi încercăm să ne adresăm comportamentului fără să păstorim inima şi îi 
ajută pe părinţi să dobândească abilitatea de a lucra la comportament începând cu inima, demascând 
problemele inimii pentru copiii lor.

Sesiune 2: Cum îi ajutăm pe copiii noştri să vadă slava lui Dumnezeu
Copiii sunt închinători. Ca şi noi, ei se vor închina fie lui Dumnezeu, fie idolilor. Ca închinători, ei 
filtrează experienţele vieţii din prisma religiei.  Deoarece copiii sunt închinători, ei sunt creaţi să fie 
fascinaţi şi încântaţi de Dumnezeul Bibliei. Părinţii sunt chemaţi să-i ajute pe copii să fie fascinaţi şi 
cuceriţi de Dumnezeu. Psalmul 145 ne cheamă să fim generaţia care spune despre lucrările lui 
Dumnezeu  generaţiei următoare.

Miercuri seara (17:00-21:00) – Păstorind în stadiile de dezvoltare ale copilului
Sesiune 3: Vârsta 0 – 5: Trăirea cu bucurie sub autoritate
Primii ani din viaţă sunt esenţiali pentru a-i ajuta pe copii să înţeleagă că ei sunt meniţi să trăiască sub 
autoritate.  Dumnezeu i-a aşezat pe copii în familie şi le-a dat părinţi care posedă înţelepciune, 
maturitate şi experienţă de viaţă. Misiunea noastră este să-i ajutăm să vadă că Dumnezeu, care este bun 
şi îndurător, a plănuit ca ei să-şi trăiască copilăria sub autoritate.  Dumnezeu a promis să dea 
binecuvântări minunate copiilor care învaţă să-i onoreze şi să-i asculte pe mama şi pe tata. 

Sesiune 4: Vârsta 6 – 12: Înţelegerea şi identificarea atitudinilor inimii
Multe probleme apar în creşterea şi în păstorirea copiilor care nu pot fi aduşi să trăiască sub autoritate. 
Biblia ne învaţă că inima este aceea care se depărtează de calea cea dreaptă mult înainte de a ieşi la 
iveală simptomele unui comportament greşit.  Noi putem să-i ajutăm pe copiii noştri să înţeleagă 
atitudinile inimii care stau la baza problemelor obişnuite de comportament.  Această sesiune va 
prezenta o paradigmă, un model pentru a trece de la comportament la atitudinile inimii şi de a-i ajuta pe 
copii să înţeleagă modurile în care inimile lor răzvrătite şi depravate arată nevoia lor profundă pentru 
iertarea, harul şi puterea pe care ni le dă evanghelia.  

Sesiune 5: Adolescenţa: Însuşirea evangheliei
Anii adolescenţei sunt timpul când trebuie să dăm mai departe ştafeta credinţei de la o generaţie la alta. 
Proverbe 1 ne oferă trei fundamente pentru anii adolescenţei: teama de Domnul, reamintirea cuvintelor 
şi sfaturilor părinţilor şi depărtarea de cei răi.  În acest stadiu de dezvoltare, este important să cultivăm 
o comunicare bogată şi în acord cu Scriptura. A rămâne conectaţi cu adolescenţii noştri şi a ne delecta 
în a-i înţelege este crucial. 
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