
1 

Princípy kresťanského rodičovstva – 2. časť  

 

Väčšie zdroje: 

 Príklad 

 Modelujte skutočný kresťanský život 

o Ukazujte skrze svoje priority, že neexistuje lepší spôsob života 

o Ukazujte, že ste pod Božou autoritou a potrebujete Božiu milosť 

 

 Každodenné  bežné rozhovory 

 Deuteronómium 6:4-9 

o Neodsunujte svoju vieru na nedele a čítanie Biblie 

 “Kvalitný čas” je mýtus 

o Zapojte ich do bežných vecí a rozprávajte sa s nimi o každodennom 

nasledovaní Ježiša  

 
Písmo 

 Vytiahnite Bibliu! 

o Je to ľahšie ako si myslíte 

o Lepšie čo i len trochu každý deň ako vôbec 

o Udržujte v centre ukrižovaného Krista  

 Majte pripravené kľúčové pasáže 
o List Efezanom 6:1-4 (poslušnosť, ktorá vedie k požehnaniu) 
o Žalm 32 (úprimnosť o hriechu, ktorá vedie k radosti) 
o List Efezanom 4:32 (buďte láskaví ako Ježiš)  
o List Efezanom 4:29 (reč, ktorá buduje) 
o Evanjelium podľa Marka 10:45 (slúžiť iným ako Ježiš) 
o List Galaťanom 5:22-23 (Ovocie Ducha)… 

 

 Pomôžte im pochopiť celkový obraz 

 Učte sa Bibliu naspamäť 

 Spievajte Bibliu 

 Robte katechizmus 
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Modlitba 

 S našimi deťmi 

o nezabúdajte, že sú žiaci (Príslovia 22:6) 

o nezabudnite Modlitbu Pánovu (Otče náš) 

o nezabudnite denne ďakovať Otcovi za Kríž 

o nezabudnite sa modliť ako súčasť disciplíny 

 Za naše deti 

 Za seba! List Galaťanom 5:22-23, List Efezanom 4:1-2, Prvý list Tesaloničanom 

2:7, 11-12, Príslovia 15:1, 19:11 

Zborová rodina 

 Nesnažte sa to robiť sami – buďte rodinou ako v Liste Hebrejom 10:25 

 Múdrosť a podpora – hľadajte pomoc, keď to potrebujete 

 Skupina rovesníkov 

 Vzory, ktorú sú o krok pred vami 

 Formálny vstup: Besiedka… 

 

Potenciálne úskalia rodičovstva: 

 Vytváranie domova, ktorý je zameraný na dieťa 

 Vedie ich to k tomu, aby verili, že svet sa točí okolo nich 
 

 Chaos spôsobený súťaživým rodičovstvom 

 Odopiera nám podpornú sieť, ktorú potrebujeme 

 Odopiera nám osviežujúcu úľavu, ktorú prináša úprimnosť 

 Bráni nám prosiť o pomoc 

 Nastavuje zlý príklad pre nás aj pre nich 
 

 Nebezpečenstvo vyvinutia paranoje rodičovstva na verejnosti 

 Hlavnou obavou sa stane, že čo si o nás ľudia myslia a nie čo je najlepšie pre naše 
deti 

 Je lákavé vrátiť sa k podplácaniu a donúteniu 

 Môže to deti naučiť, že existujú dva modely – na verejnosti a doma 

 Môže to naučiť deti poslúchať len vtedy, keď sa okolie pozerá 
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Vek a fázy trochu detailnejšie: 

Vek 0-5 6-12 13-18 

 

Zameranie 

Poslušnosť 

Výchova a disciplína 

s cieľom 

poslušnosti. 

Pomáhať im vidieť, 

že 

pochabosť/hriech 

má dôsledky. 

Budovanie 

charakteru 

Vyučovanie 

smerom k 

rozvíjaniu zbožného 

charakteru. 

Pomáhať im vidieť 

problémy ich srdca. 

Pýtať sa otázky 

typu “čo” a “prečo”  

Internalizácia 

Pomáhať im 

privlastniť si 

hodnoty a to 

učením ich samých 

sa múdro/zbožne 

rozhodovať 

Vždy Pomáhať im vidieť ich hriech a smerovať ich ku Kristovmu 

odpusteniu a pomoci sa zmeniť 

 

 Treba robiť veci v správnom poradí 

 Treba to prispôsobiť ich veku – nejednajte s batoľaťom ako s tínedžerom alebo 

naopak 

 
0-5 učiť, že poslušnosť vedie k požehnaniu 

 Netreba učiť dieťa neposlúchať alebo nerešpektovať autoritu 

 Takže treba, aby bolo jasné, že autorita je dobrá a disciplína je dobrá 

Top tipy: 

 Učte kruh požehnania 

 Majte domov, ktorý je miestom požehnania 

 Pamätajte si celkový obraz: Čo urobíte 0-5, urobí obrovský rozdiel 

 
Povedzte im prečo, ale nečakajte na kladnú odpoveď! 
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6-12 Učenie k dobrému charakteru 
 Snažiť sa povzbudzovať charakterové črty, ktoré im pomôžu chovať sa k iným 

dobre, či už sa pozeráte alebo nie  

 

 Zamerať sa na veci typu: 

       ☺  Nesebeckosť a obetovanie sa namiesto sebeckosti 

☺  Úprimnosť namiesto klamania 

☺  Dôveryhodnosť namiesto ľstivosti 

☺   Odpúšťanie namiesto trpkosti 

☺  Sebaovládanie namiesto hnevu a odplaty 

Top tipy: 

 Pokúste sa im pomôcť vidieť, prečo je ich život lepší, keď sa chovajú k iným dobre 

 Zamerajte sa na to, s čím potrebujú najviac pomôcť 

 Pokojne sa vráťte k veciam a spýtajte sa “prečo?” 

 Vždy ich smerujte k správnej odpovedi. Berte to ako učňovský program. 

 Hovorte o tom, ako by mohla vyzerať správnejšia reakcia/ odpoveď 

 Dajte si pozor na mýtus o kvalitnom čase 

 Dajte si pozor, aby ste sa nestali šatňou alebo nabíjacou stanicou 

 Pamätajte si Príslovia 15:1 

 Nezabudnite chváliť prejavy zbožného charakteru a pokroku 

 
Pokúste sa pomôcť im porozumieť, že prečo. Aspoň ich povzbuďte k tomu, aby to 

skúsili! 
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13-18 Vedenie k múdrosti 
 Pochabosť je ľahká, ale múdrosť vyžaduje prácu 

 Povzbudzovať ich k tomu, aby si vážili múdrosť kvôli jej pozitívnym dôsledkom 

 Snažiť sa ich učiť ako sami robiť múdre rozhodnutia 

 Stavať na základoch už existujúceho vzťahu a toho, čo sa do neho už investovalo 

Top tipy: 
 Lepšie je dať slobodu, kým sú ešte pod vašim vplyvom 

 Teraz nie je čas na… 

 ...začať vyžadovať nespochybniteľnú poslušnosť 

 …budovanie vzťahu 

 …uznanie nákladov (ceny) učeníctva 

 Dajte si pozor aby ste nezahodili tínedžerské roky 

 Snažte sa im pomôcť pochopiť, že zrelosť vedie k dôvere a zodpovednosti 

 Pokúste sa pochopiť ich svet 

 Snažte sa urobiť váš domov útočiskom 

 Pokúste sa byť súčasťou ich sveta 

 Učte ich rozumieť svetu, jeho pochabosť a jeho plody 

 Nemyslite si, že oni nepotrebujú hranice 

 Vyhnite sa princípu: “potrebujú sa učiť z vlastných chýb” 

 Snažte sa nenahnevať, keď sa zdôveria 

 Vyhýbajte sa bojovému stavu 

 Pamätajte si “Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad 
previnením.” Príslovia 19:11 

 Pamätajte si, že cesta k zrelosti je zriedka hladká 

 Nezabudnite sa rozprávať s inými a získať tak múdrosť 

 Nezabudnite ich chváliť, keď urobia múdre rozhodnutia a ukážu znaky zrelosti 

 
Povzbudzujte ich pýtať sa “prečo?” Pri ich pokusoch buďte dobrými poslucháčmi a 

nezabudnite si ich v každej fáze užívať! Sú darom od Pána (Žalm 127:3-5) 


