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Princípy kresťanského rodičovstva - lekcia 1 
 

Úvod: 
 

2.Petra 1:3 – Božie Slovo je dostačujúce, dokonca aj pre rodičovstvo!  

 

Je to jednoduchšie, ako si myslíme:  

 

PS1  0-5 Učiť poslušnosť,  
PS2  6-12 Inštrukcie na rozvoj dobrého charakteru  
PS3  13-18 Koučing k múdrosti 

Vek 0-5 6-12 13-18 

Zámer 

Poslušnosť 

 

Starostlivosť a 

učeníctvo s cieľom 

poslušnosti. Pomáhať 

im vidieť, že 

bláznovstvo/hriech 

majú následky. 

Budovanie charakteru 

 

Inštrukcie k rozvoju 

zbožného charakteru. 

Pomáhať im vidieť jadro 

problému- ich srdce. 

Pýtanie sa otázok “čo” a 

“prečo”. 

Múdrosť/Osvojenie 

  

Pomáhať im 

privlastniť si hodnoty 

tým, že ich 

povzbudzujeme a 

koučujeme robiť 

vlastné 

múdre/zbožné 

rozhodnutia. 

Vždy 
Pomáhať im vidieť ich hriech, smerovať ich ku Kristovmu odpusteniu a 

pomôcť im k zmene.  

Majme v tom jasno – kresťanské rodičovstvo je viac, než dobré rodičovstvo kresťana… 

 

…vyšší zámer: 
Výchova detí je hlavná zodpovednosť rodičov 

 5.Mojžišova 6:4-9, Príslovia 1:8, Efežanom 6:4 atď. 

 Nie štátu, ani školy, dokonca ani cirkvi. 

 

Naším cieľom je vychovávať deti, ktoré budú skutočne múdre – ktoré budú poznať Krista 

a budú žiť pre Neho. 
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Obedience 

 

Blessing 

Pripravujeme ich pre zrelosť a samostatnosť.  
 18 rokov výučby - rodičovstvo ako učňovka!  

 Náš domov je záhrada/skleník – pripraví ich na rast 

 

Otcovia majú viesť 

 Efežanom 6:1-4 

 

…väčšia potreba 
Naše deti sú hriešnici, ktorí potrebujú spásu - rovnako ako my!  

 Nerodia sa dobré, ani neutrálne. 

 

Problém srdca, ktorý môže vyriešiť iba Kristus. 

 Marek 7:14-23, Príslovia 22:15 

 Dajte pozor na konvercionizmus (dramatické obrátenie sa). 

  Je to o tréningu. (Príslovia 22:6) 

  Skôr v duchu Timoteja, nie Pavla. 

 

Naučiť sa poslušnosti je kľúčové:  

 Efežanom 6:1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorita je daná rodičom od Boha a je dobrá.  

 

 Poslušnosť je v jadre poznania Ježiša a života s Ním. 

Poslušnosť 

Poslušnosť k rodičom ctí 

Boha. 

Zodpovednosť 

Pri poslušnosti svojich 

rodičov sa deti 

zodpovedajú Bohu. 

Boh 

Deti 

Rodičia 

Autorita 

Daná Bohom 
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 Musia sa naučiť: 

o že ak poslúchajú rodičov, zároveň poslúchajú Boha. 

o že neposlušnosť je nebezpečná. 

o že poslušnosť vedie k požehnaniu.     

 Mali by sme očakávať ich dobrovoľnú poslušnosť.  

 Vysvetlite im “prečo”, ale nečakajte na ich pozitívnu reakciu! 

 

Trestať nie je voliteľné a ani nič extra: 
 Príslovia 13:24, 19:18, 22:15, 23:13-14 

 Je to milujúce, ‚‚Otcovské‘‘ konanie. (Hebrejom 12:4-11, Príslovia 3:11-

12) 

 Je formujúca a posilňujúca – navádza ich znovu na správnu cestu. 

 Musíme im pomôcť vidieť ich hriech, aby mohli poznať pravú radosť 

z odpusteného hriechu. (Žalm 32) 

Ako vyzerá výchova:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Poslušnosť = vedomé podvolenie sa 

 Výchova = navádzanie na správnu cestu 

Poslušnosť 

 

Požehnanie 

Úprimné 

oľutovanie 

odpustenie 

Neposlušnosť 

Výchova 
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 Naučte sa princíp ‚‚Plus desať‘‘ 

 

 Snažte sa o konzistentnosť – lepšie je mať len pár pravidiel, ktoré sú 

dodržiavané stále. 

 

 Výchova kvôli neposlušnosti a nie následkom – pozor na ‚‚malé a veľké‘‘ 

hriechy. 

 

 Naučte ich úprimne prosiť o odpustenie – ukážte im úplné odpustenie, 
po ktorom sa už viac nehneváte. 

 

 Naučte ich modlitbe: 
o Aby vedeli, že hriech konajú voči Bohu a nie voči vám. (Žalm 

51:4) 
o Aby spoznali radosť z odpustených hriechov. 
o ‚‚Nebeský Otče, odpusť mi, že som neposlúchol maminku, 

ďakujem ti, že mi cez Ježiša odpúšťaš, prosím pomôž mi 
poslúchať, v mene Ježiša, Amen.‘‘  

 

 Pozor na falošné učenie – že sa dokážu zmeniť sami od seba.  

 Nikdy netrestaj v hneve.  

 Povedzte aj vy ‚‚Prepáč.‘‘, keď sa mýlite. 

 Pamätajte na Príslovia 16:21 – prívetivé slová podporujú vyučovanie. 

 

 Pozor na podplácanie – môže ich to naučiť poslúchať, len keď im to za 

to stojí: 

o ‚‚čo za to dostanem‘‘ vs. ‚‚približovanie sa ku Kristovi‘‘ 

o učte ich poslušnosti, pretože to je správne a vedie 

k požehnaniu.  

 

 Vždy dávajte jasné pokyny, nedávajte im na výber. 

 

 Poslušnosť si zaslúži pochvalu.  

 Určite budete unavení a mnohé veci budete musieť opakovať každý deň.  

 

 Aj napriek únave si nezabúdajte užívať vaše deti – sú predsa požehnaním 

od Pána.  


