Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 26

o Luni, 24 Iunie: Salvări
„Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa; căci, dacă-l scoți din

ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.” – Proverbe 19:19
Un copil cu temperament iute va ajunge de multe ori în probleme. Dacă
părintele îl salvează de consecințe, copilul va profita de această bunătate și lecția
va trebui repetată. De câte ori ți-ai salvat copilul de consecințele unui
comportament iresponsabil (teme uitate, întârzieri, lucruri pierdute), doar
pentru a vedea repetarea unui astfel de comportament?
Suntem chemați să ne educăm copiii, dar cea mai bună metodă de a-i învăța
adevărata responsabilitate este să le dăm șansa de a experimenta singuri reușita
și eșecul. Cel mai greu lucru este să aplicăm consecințele pentru alegeri greșite.
Este greu să îi vedem cum suferă și câteodată ne asumăm greșelile lor. Dar exact
ca o persoană care salvează de la pedeapsă pe un om mânios, salvările noastre
de părinți doar amână dezvoltarea responsabilității.
Stabilește limite și așteptări clare pentru copiii tăi, dar permite-le să
experimenteze consecințele deciziilor lor.

o Marți, 25 Iunie: Mângâiere pentru părinții copiilor
răzvrătiți
„Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul Meu din Egipt. Dar

cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe Baalilor și
tămâie chipurilor idolești.” – Osea 11:1-2
Câteodată cu cât încerci să îi ajuți mai mult pe copii, simți că ei tot mai mult se
îndepărtează de tine. Dumnezeu a scos poporul Israel din robia egipteană și

1

Biserica Baptistă Speranța, Arad, Str. Iustin Marșieu nr. 20-22,
www.speranta.net

Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 26

totuși ei au continuat să nu Îl asculte. Când copiii se răzvrătesc, părinții de obicei
se consideră singuri vinovați. Încep să își analizeze deciziile de părinți și caută
unde au greșit. Întradevăr cercetarea personală este importantă, dar câteodată
ne asumăm prea multă responsabilitate pentru alegerile copiilor. Chiar dacă
Dumnezeu este părintele perfect, interesant e că aproape toți copiii Lui s-au
răsvrătit!
Dumnezeu nu îți garantează o viață de părinte fără greutăți și unii copiii au
nevoie de mai multă disciplină decât alții, dar poți avea încredere că Dumnezeu
este bun și că va disciplina pe cei pe care îi iubește (Evrei 12:5-11). Încredințeazăți copiii în mâna lui Dumnezeu și încrede-te în El pentru rezultat.

o Miercuri, 26 Iunie: Suferință și slavă
„În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați

pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, și care totuși este
încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui
Isus Hristos.” – 1 Petru 1:6-7
Pentru că știm că planul lui Dumnezeu este să ne ducă acasă în ceruri, suntem
dispuși să îndurăm suferință pe drum. Dar dacă suferința de astăzi „lucrează
pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă” (2 Corinteni 4:17), atunci ar
trebui să considerăm această suferință mai mult ca o binecuvântare. Cei
necredincioși nu au această perspectivă a suferinței și caută acum gloria, pentru
că viitorul lor este o eternă suferință departe de Dumnezeu.
Nu știm cum va fi în ceruri, dar știm că suferința de astăzi este pregătirea noastră
pentru un viitor de slujire eternă în prezența Tatălui. Încercările ne pregătesc
pentru acest lucru, ele sunt planul de învățământ pentru eternitate.
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Privește încercările din familie ca oportunități de a-L glorifica pe Dumnezeu și ca
pregătire pentru viitorul tău.

o Joi, 27 Iunie: Fii mândru de Evanghelie
„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea

lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi
a grecului.” – Romani 1:16
Dacă eziți să vorbești despre Evanghelie cu copiii tăi, să știi că nu ești singur. În
acet pasaj apostolul Pavel ne oferă trei motive din cauza cărora a proclamat cu
curaj mesajul lui Cristos în fața unui auditoriu sceptic: pentru că Evanghelia este
a lui Cristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu și pentru că ea duce la
mântuirea oricărui om care crede.
Faptul că ea vine direct de la Cristios îi oferă Evangheliei autoritate, este un
mesaj direct al Regelui! Apoi Evanghelia poartă puterea lui Dumnezeu, aceeași
putere care l-a înviat pe Cristos din mormânt. Dar cel mai puternic motiv ca să o
vestești cu curaj este efectul asupra celui care crede: eliberarea de păcat și
moștenirea cerului.

o Vineri, 28 Iunie: Putere prin umilință
„smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța.” – Iacov 4:10
Majoritatea părinților sunt entuziasmați de ideea de a crește copii puternici. Noi
am vrea ca ei să fie în controlul circustanțelor vieții. Am vrea să fie totdeauna
primii, să fie cei care acționează și să decidă ei cursul evenimentelor. Din păcate
căutarea puterii fără umilință duce la rezultate dezastruoase: copii vor deveni
aroganți, dominanți și fără respect față de autoritate.
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Creștinii sunt învățați să devină cu adevărat puternici prin umilință în fața
Domnului. Atunci când demonstrăm respectul cuvenit autorității lui Dumnezeu,
El ne dă o poziție de influență pozitivă asupra altora. Tim Kimmel spunea:
„adevărata măreție nu are ca scop puterea, ci dobândește puterea pe deasupra”.
Poziția de influență pe care copilul tău o poate avea ca adult va fi direct
proporțională cu abilitatea lui de a înțelege acest principiu ca și copil.
Învață pe copiii tăi smerenia și vei vedea cum va crește influența lor în viețile
altor oameni.

o Joi, 27 Iunie 2013
Joi dupămasa va avea loc în biserică o conferință de apologetică cu tema „Cum
să vestești Evanghelia fără să jignești”, ținută de apologetul Greg Koukl.

o Ajută-ți copilul să memoreze un verset
„Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem

de El.” – Psalmul 103:13
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