Rezumatul Studiului 1 - Familia
A Educaţia în familie:
 Prima familie.
— Odată cu naşterea lui Cain, Adam şi Eva au devenit primii educatori, făcând din familie
principalul nucleu educaţional până în prezent.
— În familie, copiii învaţă doctrina şi valorile creştine. Ei învaţă să-L iubească pe Dumnezeu
şi să-L cunoască şi să-L accepte pe Isus ca Mântuitor şi Prieten al lor.
 Familia lui Isus.
— Dumnezeu i-a ales cu grijă pe cei responsabili de educaţia lui Isus:
(1) Iosif : Om drept şi ascultător (Matei 1:18-25; 2:13-15, 19-23).
(2) Maria: Femeie spirituală, inteligentă, hotărâtă, cu o încredere deplină în Dumnezeu,
ascultătoare, umilă, slujitoare (Luca 1:26-38, 46-56).
— Amândoi erau oameni drepţi care ştiau să-şi educe fiul în dragostea lui Dumnezeu şi în
ascultarea de legile Sale.
— Pe măsură ce Isus a crescut, Dumnezeu Însuşi a devenit instructorul său (Ioan 12:49).
 Familia de azi.
— Tatăl, în calitate de cap al familiei (Efeseni 5:23) are responsabilitatea de a reprezenta
caracterul lui Hristos în casa sa (Efeseni 5:25).
— Mama, la rândul ei, are cea mai mare influenţă asupra formării personalităţii,
caracterului şi temperamentului copiilor ei.
— Tatăl şi mama trebuie să lucreze împreună în educaţia copiilor lor.
— În Biblie, părinţilor li se porunceşte să-şi educe copiii învăţându-i să-L iubească pe
Dumnezeu şi să-L asculte (Deuteronom 6: 4-9).
— Deşi, ca adulţi, copiii noştri vor fi responsabili pentru propriile lor acţiuni, ca părinţi
suntem obligaţi să plantăm în ei sămânţa care poate aduce roade pentru viaţa veşnică
(Proverbe 22: 6).
B Cum se educă:
 Comunicare.
— Comunicarea corectă este esenţială atunci când educăm. Părinţii ar trebui să-şi ia timp
să comunice cu copiii lor (nu doar să vorbească, ci şi să asculte).
— Comunicarea trebuie exprimată şi în sfera emoţională, arătând dragoste în fiecare dintre
acţiunile noastre.
— Trebuie să cerem îndrumare divină pentru a putea transmite corect valorile creştine
copiilor noştri cu cuvintele şi exemplul nostru.
— Este un timp investit bine cel pe care îl petrecem comunicând cu fiecare membru al
familiei noastre.
 Organizare.
— Este important să stabilim un program regulat pentru a învăţa înţelepciunea şi
promisiunile lui Dumnezeu copiilor noştri.
— Pe lângă rugăciunea cu ei, ar trebui să planificăm închinarea în familie dimineaţa şi / sau
seara.
— „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de
la ea.” (Proverbe 22: 6).
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