Seria de predici - Romania – locul calatoriei mele

Cum sa ai o familie unita?

Iov 1:5 Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi
aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au
supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă.
Efeseni 6:4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura
Domnului.
Coloseni 3:21 Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.
1 Tesaloniceni 2:11 Ştiţi iarăşi că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă
mângâiam şi vă adeveream.
1 Timotei 3:12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste şi să ştie să-şi cârmuiască bine copiii şi casele
lor.
O familie unita, este familia care il are la temelia ei pe Dumnezeu!
Cand parintii au o relatie sanatoasa cu Dumnezeu, familia este unita pentru ca:
1. Si relatia lor este sanatoasa
2. Au incredere unul in celalalt in ce priveste fidelitatea si intentiile
3. Au aceeasi viziune pentru familia lor, stiu cum vor sa fie familia lor
4. Lupta si se sacrifica pentru aceleasi cauze
5. Isi invata copiii cum sa comporte, sa vorbeasca si sa traiasca avand aceleasi principii si valori
Unul din ingredientele de baza al unitatii intr-o familie, este comunicarea!
-

Foarte multe familii s-au dezbinat, fiindca nu au inteles cat de importanta este comunicarea.
Foarte multi parinti, si-au pierdut copiii, fiindca nu au stiut cum sa comunice si sa ii apropie de ei.
Ce trebuie sa stim cu totii este ca noi transmitem mesaje nu doar verbal ci si non-verbal si para-verbal.

50% din comunicarea noastra este non-verbala, exprimata prin limbajul trupului – gesturi și atitudine
40% din comunicarea noastra, are loc prin elementele para-verbale: ritmul, tonul, și volumul vocii
doar 10% din comunicarea noastra este realizata prin intermediul cuvintelor.

Pentru ca voi parintii sa aveti o familie unita, trebuie sa stiti sa comunicati bine cu copiii vostri!
1.
2.
3.
4.

Pentru a comunica bine cu copiii, comunicati intai cu Dumnezeu despre ei. Cereti intelepciune! Iov 1:5
Pentru a comunica bine cu copiii, comunicati mai intai intre voi parintii – Aveti aceeasi viziune! Efs.6:4
Pentru a comunica bine cu copiii vostri, incercati sa stati cat mai mult timp posibil cu ei. 1 Tes. 2:11
Pentru a comunica bine cu copiii vostri, implicati-va activ in viata lor – jucati-va cu ei, faceti-va planuri
impreuna, face-ti teme impreuna, vorbiti despre diverse aspecte ale vietii – Imbogatiti-va copiii!
5. O comunicare sanatoasa implica invatarea lor! Aratati-le concret cum trebuie sa faca! 1 Tim.3:12
- In acest proces, oferiti-le copiilor: incurajari, ajutor, rugaciune, intelegere, respect, timp…
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