Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 28

o Luni, 8 Iulie: Laudă
„Așa vorbește Domnul: „Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel

tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel
ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu
sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în
acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” – Ieremia 9:23-24
În afară de a-L cunoaște pe Dumnezeu, nu avem cu ce să ne lăudăm! Toate
abilitățile noastre și ale copiilor noștri sunt daruri de la Dumnezeu, dar putem
deveni mândri de ele câteodată. Nu este greșit să fim mândri de copiii noștri cât
timp realizăm că talentele lor și capacitatea de a le folosi sunt date de
Dumnezeu. Atunci când devenim mândri de realizările lor, atenția noastră nu
mai este îndreptată spre a-L lăuda pe Dumnezeu ci spre a-i lăuda pe copii.
Pe de altă parte, când suntem geloși pe talentele altor copii, poate fi un semn că
ne dorim lauda care vine din succesul copiilor noștri. Dar nu uita felul minunat în
care sunt creați copiii tăi. Chiar dacă unele talente atrag mai multă laudă publică,
cele mai importante talente sunt cele alese de Dumnezeu special pentru copiii
tăi. Învață să fii mulțumitor pentru ceea ce a pus Dumnzezeu în copiii tăi.

o Marți, 9 Iulie: Responsabilitate personală
„Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea

tatălui său, și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui
neprihănit va fi peste el, și răutatea celui rău va fi peste el.” – Ezechiel
18:20
Ca părinți, păcatele noastre vor afecta viața copiiilor noștri, dar este important
de știut că păcatele noastre nu îi vor condamna pe copiii noștri! Acest verset ne
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spune că în final suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru propriile
acțiuni. Copiii noștri vor fi responsabili pentru greșelile lor, nu pentru ale noastre,
iar noi suntem responsabili pentru greșelile noastre, nu pentru cele ale copiilor.
Suferi pentru că te învinovățești pentru greșelile copiilor? Mărturisește-ți
greșelile tale și cere iertare pentru ele dar ține minte că fiecare în parte va da
socoteală pentru propriile greșeli. Exemplul spiritual al părinților, bun sau rău, nu
scutește copiii de nevoia unei relații personale cu Cristos sau de
responsabilitatea pentru alegerile lor. Găsește-ți liniștea în faptul că Dumnezeu
este iubitor, iertător și drept, El este mai mare decât greșelile noastre.

o Miercuri, 10 Iulie: Înțelepciune și nebunie
„Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. –

Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept.” –
Proverbe 26:4-5
Aceste versete par contradictorii dar autorul vrea să ne spună faptul că trebuie
să avem înțelepciune în răspunsul pe care îl dăm unui nebun. Fiecare părinte a
experimentat nebunia discuției cu un copil de doi ani foarte obosit când este
timpul de a pleca acasă dintr-un parc. Este ca și cum ai pune benzină pe foc! La
fel, a începe o dezbatere cu un adolescent asupra dreptului tău de a-i limita
timpul petrecut la televizor până când se vor îmbunătăți notele la școală, mai
degrabă îl va enerva decât îl va convinge de înțelepciunea ta părintească. Ai
nevoie de autocontrol ca să nu cazi în discuții inutile și obositoare care te vor
coborâ la un nivel de nebunie.
În alte situații este necesar să răspunzi la idei imature. Dacă copilul de cinci ani îți
spune că vrea să facă baie la pisică sau dacă adolescentul crede că sexul
premarital este o idee bună, a nu le răspunde poate transmite mesajul că ești de
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acord cu aceste acțiuni. Isus a știut când să răspundă celor din jurul Său (Matei
26:62-64). Urmează exemplul Lui când decizi dacă este potrivit un răspuns.

o Joi, 11 Iulie: Privilegii și responsabilități
„Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în

puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului
tău!” – Matei 25:23
Mulți părinți se simt obligați să ofere copiilor acces la televizor, jocuri video,
celulare și chiar mașini înainte ca ei să demonstreze un comportament
responsabil. Dar dacă îi responsabilizezi pe copii atunci îi ajuți să se maturizeze.
Acest verset ne încurajează să cerem copiilor credincioșie în lucrurile mici înainte
de a le da mai multe privilegii și libertate. Pe măsură ce le oferim responsabilități
ei vor face și greșeli, dar aceasta este parte din procesul de învățare. Când se
întâmplă acest lucru poate va trebui să restricționăm temporar unele privilegii.
Aplicarea unor consecințe rezonabile îl ajută pe copil să învețe din greșeli și să ia
decizii mai bune pe viitor.
Recunoaște diferența dintre nevoi și privilegii și responsabilizează-ți copilul cu
dragoste.

o Vineri, 12 Iulie: Cuvinte blânde și consecințe ferme
„Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține

buzele, este un om chibzuit.” – Proverbe 10:19
Atunci când copiii sunt în fața unor încercări sau când fac greșeli, suntem tentați
să îi cicălim, să le aducem aminte la nesfârșit anumite lucruri și să le ținem
predici. Dar de multe ori cuvintele nu produc rezultatul dorit și ajungem să
repetăm totul ziua următoare! Frustrarea crește, la fel și volumul vocii și
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ajungem să spunem lucruri de care apoi ne pare rău. Neintenționat, mesajul pe
care îl transmitem este că ei sunt incompetenți și nu sunt în stare să își
îndeplinească responsabilitățile.
Dacă ajungi să vorbești tot mai mult și copiii să asculte tot mai puțin, încearcă să
lași consecințele să îi învețe unele lecții. Atunci când copilul își uită mâncarea
acasă, lasă ca foamea să îl motiveze să își aducă aminte data viitoare. Dacă
copilul este fără respect, restrânge-i privilegiile cu calm și cu empatie. Chiar dacă
nu îți vine să crezi, este un mod mult mai eficient de a-ți educa copiii.
Folosește cuvinte blânde și consecințe ferme și vei vedea cum copiii tăi se vor
maturiza.

o Duminică, 14 Iulie 2013
Duminica în biserica noastră va avea loc o nuntă. Ne rugăm ca Dumnezeu să
binecuvinteze, să ocrotească și să călăuzească fiecare nouă familie.

o Ajută-ți copilul să memoreze un verset
„El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul

nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.” –
Psalmul 147:4-5
Tipărit cu acordul

www.parentingbydesign.com
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