Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 25

o Luni, 17 Iunie: Zidește cu Dumnezeu
„(O cântare a treptelor. Un psalm al lui Solomon.) Dacă nu zidește Domnul

o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o
cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.” – Psalmul 127:1
Este ușor să ne lăsăm prinși de planuri pe care le avem pentru copiii noștri.
Putem să îi ajutăm pe copii să obțină lucruri deosebite, cu alte cuvinte să le
„zidim o casă”. Dar dacă nu umblăm în dependență de Dumnezeu, aceste
realizări nu vor avea valoare eternă și ne vom trezi că lucrat degeaba.
Este ușor să ne lăsăm prinși de laudele care vin în urma realizărilor, fără să ne
gândim dacă eforturile noastre sunt pentru gloria noastră sau pentru gloria lui
Dumnezeu. Trebuie să supunem planurile noastre lui Dumnezeu în fiecare zi și să
ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, dar având în
minte planul Lui nu planurile noastre.
Zidește cu Dumnezeu și nu vei lucra degeaba.

o Marți, 18 Iunie: Bunătatea îndeamnă la pocăință
„Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui

răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?”
– Romani 2:4
Atunci când copiii noștri nu ne ascultă ne simțim îndreptățiți să răspundem cu
mânie sau sarcasm. Poate că ne face să ne simțim mai bine pentru moment, dar
cu siguranță nu aduce rezultatele pe care le dorim. Acest verset ne explică de ce:
putem avea dreptate într-o anumită situație și totuși să nu răspundem cum
trebuie. Suntem chemați să răspundem copiilor cu respect, chiar în mijlocul unui
conflict, pentru că astfel reacționează Dumnezeu când noi ne răzvrătim.

1

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

Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 25

În loc să căutăm să-i pedepsim sau să demonstrăm că avem dreptate, motivația
noastră pentru disciplinarea copiilor este ca ei să se apropie de neprihănire.
Dumnezeu îngăduie ca noi să învățăm lecții importante din consecințele
greșelilor noastre, dar face acest lucru cu bunătate, îngăduință și îndelungă
răbdare. Acest fel de disciplină ne îndeamnă la pocăință!
Fii bun, îngăduitor și răbdător chiar în fața neascultării sau răzvrătirii. Astfel copiii
tăi își pot vedea greșelile lor în loc să vadă un răspuns greșit în mânie.

o Miercuri, 19 Iunie: Pietre de poticnire
„Să nu ne mai judecăm, dar, unii pe alții. Ci mai bine judecați să nu faceți

nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de
păcătuire.” – Romani 14:13
Exemplul nostru are un impact uriaș asupra copiilor noștri. Sunt lucruri pe care
considerăm că le putem face ca adulți pentru că avem maturitatea de a le ține
sub control. Dar aceste lucruri pot fi o capcană pentru copiii noștri pentru că ei
nu au experiență și maturitate.
Va fi nevoie să sacrificăm o parte din libertatea noastră din cauza imaturității
copiilor noștri. Va trebui să ne revizuim atitudinea față de televiziune, filme,
cuvintele pe care le folosim, pentru ca acțiunile noastre să nu devină pietre de
poticnire pentru ei. Gândește-te la exemplul pe care îl dai copiilor tăi potrivit cu
maturitatea lor.

o Joi, 20 Iunie: Încurajează creativitatea
„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-

au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un
singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
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Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are
darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui.” – Romani
12:4-6
Ca părinți poate insistăm ca lucrurile să fie făcute doar așa cum considerăm noi,
doar pentru că presupunem că așa este cel mai bine. Dar făcând acest lucru
descurajăm creativitatea copiilor și dezvoltarea abilităților de rezolvare a
problemelor. Astfel fără să vrem noi devalorizăm talentele lor unice. Poate că le
va lua mai mult timp și le va fi mai greu, dar câteodată vei fi surprins de
ingeniozitatea soluției lor. Dumnezeu ne-a creat diferit și fiecare avem capacități
diferite. Întreabă-te în ce domenii copiii tăi au talente și abilități pe care tu nu le
ai.
Un bun lider are smerenia de a permite copiilor lui să strălucească acolo unde el
nu este un expert.

o Vineri, 21 Iunie: Construind templul
„Împăratul David a zis întregii adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe

care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată,
căci Casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul
Dumnezeu.” – 1 Cronici 29:1
David ar fi dorit să construiască templul lui Domnului dar Dumnezeu a ales pe
Solomon, fiul lui David, să facă această lucrare. Imaginați-vă cât de greu a fost
pentru David să predea acest proiect fiului său care nu avea experiență! David a
ajutat la pregătiri dar a lăsat construcția propriu-zisă în seama lui Solomon.
Câteodată și noi ne asumăm responsabilitatea pentru lucrări care aparțin copiilor
și de multe ori ne este greu să facem diferența între a ajuta sau a da la o parte.
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Tinerețea și lipsa lor de experiență ne face să nu avem încredere în abilitățile lor
și să intervenim prin a-i cicăli, prin a le aduce aminte mereu și prin a-i scăpa de
greșeli. Poate că acest lucru te face să te simți mai liniștit dar va submina lecțiile
pe care ei trebuie să le învețe pentru a se maturiza.
Dacă așteptăm până când termină liceul ca să le cedăm controlul asupra vieților
lor, s-ar putea să nu fie pregătiți să i-a decizii responsabile. Spune-le clar ce
aștepți de la ei, dar permite-le să aibă responsabilitățile lor în funție de vârstă
(teme, trezitul de dimineață, mici cumpărături pentru casă) și permite-le să
experimenteze consecințele acțiunilor lor. Astfel îi pregătim să „construiască
templul” fără noi.

o Sâmbătă-Duminică, 22-24 Iunie 2013
Sâmbătă dupămasa la o întâlnire de tineret și Duminică dimineața în biserică va
fi un program al grupului Continental România.

o Ajută-ți copilul să memoreze un verset
„Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor

închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și
Tatăl.” – Ioan 4:23

Tipărit cu acordul
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