Părinți după modelul Părintelui

Săptămâna 27

o Luni, 1 Iulie: Transimte cunoștințele în dragoste
„În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar

cunoștința îngâmfă pe când dragostea zidește.” – 1 Corinteni 8:1
Doar cunoștința nu te poate face un părinte eficient, ai nevoie de abilitatea de a
transmite cunoștința cu dragoste. Un copil căruia îi este frică de întuneric
probabil că nu va fi convins de un argument logic că nu există monștri! Mai
degrabă se va simți în siguranță atunci când stai cu el și îl ajuți să își învingă frica.
Deasemenea cunoștințele biblice trebuie mânuite cu dragoste și cu grijă. De
multe ori unele versete din Biblie sunt prezentate într-un mod care ascunde
intenția cu care le-a spus Isus, ca să ne arate dragostea Lui. Cunoștința oferită în
dragoste îi ajută pe cei mai slabi în credință să devină mai puternici.
Vorbește despre Biblie cu o atitudine de dragoste și atunci copiii tăi vor primi
învățăturile ei cu recunoștință.

o Marți, 2 Iulie: Nonconformism
„Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de

obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la
vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Cristos.” – Galateni 1:11-12
Povestind convertirea lui, apostolul Pavel explică schimbarea drastică pe care a
făcut-o. Pavel a devenit un nonconformist, în ciuda faptului că acest lucru l-a
costat tot ceea ce prețuia societatea lui.
Cultura în care trăim ne împinge către uniformitate. Îmbracă hainele potrivite,
caută-ți o meserie potrivită, cheltuie pe lucrurile potrivite și vei fi acceptat. Dar
conformitatea lumii ne forțează să sacrificăm unicitatea noastră în Cristos.
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Francis Asbury se ruga odată: „O Doamne, îngăduie ca acești frați să nu dorească
niciodată să fie ca alți oameni.”
Ai întâlnit oameni care vor să fie ei înșiși în voia lui Dumnezeu? Ei pot fi criticați
de cei care pun mare preț pe conformitate, dar ei au libertate deplină. Ei pot fi
ceea ce vrea Dumnezeu și pot practica valorile unice puse de Dumnezeu în ei,
dacă rămân în voia Lui. Condu-ți copilul către acest divin nonconformism față de
lume.

o Miercuri, 3 Iulie: Nu întărâta la mânie
„Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în

mustrarea și învățătura Domnului.” – Efeseni 6:4
Acest verset este încărcat cu instrucțiuni pentru părinți. El urmează imediat după
pasajul care învață pe copii să fie ascultători și să își cinstească părinții (Efeseni
6:1-2), și ne ajută să înțelegem cum să îi ajutăm pe copiii să fie ascultători.
Secretul este să încetăm să îi mai exasperăm. Cel mai ușor mod de a-i exaspera
pe copii este să le organizăm fiecare mișcare, să le corectăm fiecare pas și să le
evidențiem fiecare lucru mărunt pe care trebuie să îl îmbunătățească. Copiii
devin frustrați și de multe ori răspund cu revoltă și retragere în ei înșiși. Ca
părinți avem tendința de a fi perfecționiști și de multe ori ajungem să luptăm
pentru lucruri mărunte care nu sunt importante. Poate câștigăm într-o discuție,
dar pierdem legătura cu copiii noștri.
Mai bine încearcă să fii alături de ei îngăduindu-le cu dragoste să experimenteze
consecințele alegerilor pe care le fac. Este o modalitate mult mai bună de a crea
un mediu în care copiii pot înțelege și accepta planul lui Dumnezeu pentru viața
lor. Câștigă bătăliile importante în relația cu copiii tăi și evită să îi aduci la
disperare.
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o Joi, 4 Iulie: Crește-ți copiii
„Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în

mustrarea și învățătura Domnului.” – Efeseni 6:4
Dumnezeu ne-a încredințat copiii pentru a-i ajuta să se maturizeze intelectual,
emoțional și spiritual. Scopul nostru este să îi ajutăm să găsească și să
împlinească planul lui Dumnezeu pentru viața lor și să îi învățăm despre
caracterul lui Cristos. De obicei ne gândim că educație și intruire înseamnă doar
cuvinte, dar planul lui Dumnezeu implică și vremuri grele și trebuie să ne învățăm
copiii că un caracter puternic îi va ajuta în astfel de vremuri. Caracterul pe care
trebuie să îl predăm copiiilor noștri este caracterul lui Cristos. Alegerile pe care ei
le fac și consecințele pe care le suportă sunt oportunități de a le vorbi despre
caracterul lui Isus, și de a ne focaliza asupra ceea ce gândește un copil nu numai
asupra comportamentului exterior.
Redefinește ce înseamnă să îți educi copiii pentru a le dezvolta caracterul lui
Cristos în ei.

o Vineri, 5 Iulie: Imitare
„Căci, chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți

mai mulți părinți; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin
Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele.” – 1 Corinteni 4:1516
În acest pasaj, Pavel vorbește despre importanța exemplului unui părinte. Chiar
dacă sunt multe exemple de buni creștini pentru copiii tăi, persoana pe care e cel
mai probabil să o imite este părintele. De dragul lor trebuie să practici ceea ce
spui pentru că ei vor fi puternic influențați de lucrurile pe care tu le faci, de felul
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în care vorbești, de lucrurile la care te uiți, etc. Tu ești modelul lor pentru un
comportament matur.
Trăsăturile pozitive și negative sunt transmise de la părinte la copil. Străduieștete să minimizezi trăsăturile negative și să le accentuezi pe cele pozitive.
Transmite o pasiune de a-L urma pe Cristos și ține minte următorul lucru: copiii
vor urma mai degrabă ceea ce faci decât ceea ce spui.

o Duminică, 7 Iulie 2013
Este Duminica cinei, pregătește-te pentru această sărbătoare.

o Ajută-ți copilul să memoreze un verset
„El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu

ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” – Romani 8:32
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