
      CURS  DE PARENTING CREȘTIN 
Deut. 6:4-9; Psalmul 78.v.3 - 8; 

 
 

De ce evreii devin genii: 7 reguli de aur pentru educarea unui copil 
Dragostea părinților evrei pentru copiii lor nu are limite.  

Vezi după care criterii aceștia își educă pruncii :  
 

1. Încurajarea și susținerea. Într-o familie de evrei, copilul lor nu are 
neajunsuri. Și chiar dacă nu e adevărat, nimeni în afară de părinți nu va 
afla acest lucru. 
2. Libertate rezonabilă. Educația evreiască modernă combină două 
lucruri aparent contradictorii: libertatea copilului și rigiditatea cerințelor. 
Copilul e liber să facă totul ce-i vine prin cap. Pedeapsa nu se lasă de 
așteptat atunci când depășește limitele. 
3. Lauda. Orice mamă își laudă copilul chiar de la nașterea acestuia.  
O mamă evreu își laudă pruncul pentru orice neînsemnată reușită. Mai 
mult decât atât, le povestește rudelor și prietenilor despre succesele 
micuțului, să se simtă biniecuvântat atunci când e înconjurat de ei. 
4. Gradul sporit de responsabilitate pentru comportamentul său. Evreii 
sunt siguri că” moartea și viața stau în puterea limbii/cuvintelor”  Prov.18.v.21 

De aceea un cuvânt rău, aruncat în grabă sau orice conduită inadecvată 
în prezența copiilor poate fi un potențial blestem și  poate avea 
consecințe ireversibile. 
5. Dragoste și respect în familie. Tradiția evreiască spune că baza 
oricarei familii o constituie soțul și soția – tatăl și mama. Prin urmare, 
copiii trebuie să fie de la o vârstă fragedă obișnuiți cu faptul că toată 
atenția părinții trăiesc în primul rând unul pentru altul, iar relațiile lor sunt 
și bazate pe respect, dragoste grijă. Atunci copilul se simte protejat, dar 
și are un bun exemplu de urmat, cum trebuie să-și creeze propria familie. 
6. Cum să devii părinte. În Israel, părinții încep să-și educe copiii chiar 
înainte de nașterea lor. Fata, după ce este dată în căsătorie, e gata să 
devină mamă, ea nu este învățată „să trăiască pentru sine”, misiunea ei 
este casa și familia. Dacă să privești inițial sarcinile părintești ca o 
povară și restricție, îți va veni greu să-ți educi copiii. 
7. Repartizarea productivă a timpului. Copiii evrei nu cunosc cum e să 
fii leneș sau pasiv: vioara, limba engleză, matematica – totul stăpânesc 
cu virtuozitate. De mici copii sunt obișnuiți cu faptul de a fi angajați în tot 
felul de activități este un lucru firesc. 
 

Dincolo de orice reguli, creșteți-vă copiii cu grijă și nu uitață că 
educând un copil – educați o generație! 
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                  CURS  PARENTING CREȘTIN  

                                         Deut. .6:4-9; Psalmul 78.v.3 -8 ; Prov.9.v.1.; 20.v.11 și 22.v.5-6 
                SESIUNILE/SEMINARELE    

                      

P = Punerea temeliei vieții copilului ;  Cei 7 stâlpi ; 
- Cea mai importantă perioada din viața copilului tău ; 

- Un model de echilibru spiritual/emoțional ; 
A = Aranjarea priorităților copilului :  

- Fișa postului părinților ; 
R = Rănile interioare ale copilului : 

- Cum se  dezvoltă cele 5 răni:  îl determină să își pună 5 
măști  care împiedecă pe copil și adult, să  fie el însuși . 
- Vindecarea de rănile trecutului părinte/copil  ; 

E = Efectele (influiența) mediului în care crește copilul : 
– Etichetarea copilului – efectele nocive pentru   intreaga 

viață  -  exemplele parentale ; 
N = Nebuniile și temperamentele copilului :  
- Sindroame, (Complex de simptome asociate, caracteristic pentru 

o anumită etapă a vieții….)= Sindrom:  EU-ACUM-NU; 
- Copilul îndărătnic;  Sindromul   A.D.H.D...; 

T = Timp de calitate cu copilul tău : 
     – Limbajele de dragoste ale copilului tău – Relații cu părinții ; 
I = Informațiile copilului și sursele de informare : 

- Setarea minții copilului ; 
N = Nevoile speciale ale pre/adolescentului - nevoia de 
relații: 

- Efectele nocive ale lipsei de relații apropiate cu el ; 
G = Gestionarea stresului copilului : 
- Invață-l să își gestioneze stresul ; 
- Grijă la dezvoltarea copilului tău (Spiritual, Bio-psihologic)  ;   

Greșeli pe care le fac părinții;  – Părinți în oglindă 
 
 

- Aceste cursuri se pot desfășura la Centrul de Instruire in Teologie și 
Consiliere Creștină...Rotbav –Brașov 

- Sau chiar la tine în biserică, dacă aduni un minim de 15 părinți ( 30 persoane ) 

 


