
Sobota 25.08 Sesja IV 11.15 – 12.45 

JAK PROWADZIĆ DZIECI DO CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA 

R.JOSSE’

1. Znam i mam swoją tożsamość w Bogu 

Mat: 6:30 – 33 (30): 

Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie
w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni ? (31): Nie
troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić?
albo: Czym się będziemy przyodziewać? (32): Bo tego wszystkiego poganie
szukają; albowiem Ojciec WASZ Niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie.  (33):  Ale  szukajcie  najpierw  Królestwa  Bożego  i
sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

2. Dziecko żyje w rodzinie – jest jej autonomiczną częścią 

V Księga Mojżeszowa 6: 6-9

(6): Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. (7):
Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w
swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. (8): Przywiążesz je jako znak
do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. (9): Wypiszesz
je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.

V Księga Mojżeszowa 6: 20-24 

(20): A gdy twój syn zapyta cię kiedyś: Co to za nakazy, ustawy i prawa, które
nakazał  wam  Pan,  Bóg  wasz,  (21):  to  odpowiesz  twojemu  synowi:  Byliśmy
niewolnikami faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. (22):
I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i
przeciw  faraonowi,  i  przeciw  całemu  jego  domowi.  (23):  Lecz  nas  stamtąd
wyprowadził,  aby  nas  wprowadzić  tutaj  i  dać  nam tę  ziemię,  którą  przysiągł
naszym ojcom. (24): I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać
cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie
dni naszego życia, jak to jest dzisiaj.

a)  dziecko jest częścią rodziny – należy mu się miłość, która objawia się
poświęceniem mu czasu i zbudowaniem komunikacji. 

b) dziecko żyje w rodzinie, ma swoje obserwacje, spostrzeżenia, potrzeby,

c)  dziecko potrzebuje od Ciebie jasnego komunikatu dotyczącego Twojej
relacji z Bogiem, tego co dla Ciebie Bóg uczynił, co Ci dał i co Ci nakazał. 



3. Dziecko potrzebuje Twojej miłości przejawiającej się w:

-  SZACUNKU (ZACHĘTY) do niego samego, 

- MĄDROŚCI w odpowiedzi na jego postępowaniu, 

- BUDOWANIU RELACJI PEŁNEJ CIEPŁA, a zarazem odpowiedzialności, 

- we właściwym WZORCU (PASJI) 

- POMOCY   

- WIELKODUSZNOŚCI 

- DOBROCI MIMO WSZYSTKO 

Efezjan 6:4
(4): A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz 
napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. 

Kolosan 3:21
(21): Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. 

1 Tym 3:4-5
(4): który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w 
posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości.
(5):  bo jeżeli  ktoś  nie  potrafi  własnym domem zarządzać,  jakże będzie
mógł mieć na pieczy Kościół Boży? 

1 Tesaloniczan 5:9-19
(9): Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (10): który umarł za nas, abyśmy,
czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. (11): Dlatego  napominajcie
się  nawzajem i  budujcie  jeden  drugiego, co  też  czynicie.  (12):  A
prosimy was, bracia, abyście  darzyli  uznaniem tych, którzy pracują
wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;
(13):  Szanujcie  ich  i  miłujcie  jak  najgoręcej dla  ich  pracy.
Zachowujcie  pokój  między  sobą.  (14):  Wzywamy  was  też,  bracia,
napominajcie niesfornych,  pocieszajcie bojaźliwych,  podtrzymujcie
słabych,  bądźcie  wielkoduszni  wobec  wszystkich. (15):  Baczcie,
ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić
dobrze sobie nawzajem i wszystkim. (16): Zawsze się radujcie. (17):
Bez  przystanku  się  módlcie.  (18):  Za  wszystko  dziękujcie;  taka  jest
bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. (19):  Ducha nie
gaście. 



1. CZAS

2. KOMUNIKACJJA

3. ZACHĘTA  

----------------------------------

1. CZAS

------------------------------

Dam ci wszystko poza moim czasem 

3 MITY DOTYCZĄCE CZASU 
1. Wszystko jest kwestią sprawnej organizacji 

Musisz wybrać 
2. Później jak będzie więcej czasu 

Luźniejszy dzień nie nadejdzie – jeśli chcesz poświęcić czas 
temu na czym ci zależy zrób to dziś 

3. Muszę pracować tyle , ile pracuje żeby naszym dzieciom nic nie 
brakowało 
JESTEŚMY ZBYT ZAJĘCI, USIŁUJĄC ZAPEWNIĆ NASZYM 
DZIECIOM COŚ CZEGO NIE MIELIŚMY, A BRAK NAM CZASU, 
ŻEBY DAĆ IM TO CO MAMY    

SKLEP – TY WYBIERASZ CO KUPUJESZ CZYLI JAK GOSPODARUJESZ SWYM 
CZASEM

----------------------------------

2.KOMUNIKACJA – ROZMOWA  

----------------------------------

 BRAK WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI ZABIJA MIŁOŚĆ I NISZCZY RODZINY
Rodzice mówią „ w ogóle nie mogę do niego dotrzeć”
Małżonkowie wyznają „teraz już ze sobą w ogóle nie rozmawiamy”

 NASZA MIŁOŚĆ UMIERA PONIEWAŻ SIĘ NIE POROZUMIEWAMY
Podstępne wyobcowanie 
Dramatem jest to kiedy dzieci nie wie jak podzielić się 
frustracjami ze swojego życia, a 
Małżonkowie nie rozmawiają ze sobą i nie spędzają ze sobą czasu
Zrezygnuj z czegoś 



 PRZYCZYNY ROZWODÓW WG. STATYSTYK
Str. 55 
K – brak porozumienia i uczuć, brak wspólnych zainteresowań, 
alkohol, przemoc, zdrada
M – narzekanie i wysuwanie zarzutów przez żonę 

 ZWYCZAJNE CHWILE - PROSTE ROZMOWY 
To nie musi być kosztowny wyjazd czy wyszukane atrakcje, ale 
ZWYCZAJNE CHWILE SPĘDZONE RAZEM  - RAZEM I DUŻO 
ROZMOWY 

 1 DZIEŃ W TYGODNIU
 

 CZAS NA SŁUCHANIE TO DOBRA INWESTYCJA NA PRZYSZŁOŚĆ
Stwierdzono, że jeżeli w rodzinie nie ma zwyczaju 
rozmawiania z dziećmi (zwłaszcza jeszcze kiedy dzieci są 
małe i rodzice błędnie mniemają, że nie ma to znaczenia) 
Nieobecność takich rozmów, nie tylko osłabia ogólny rozwój 
dziecka i zubaża jego wiedzę. Skutkuje również brakiem 
zaufania.  ROZMAWIAJ I SŁUCHAJ  

 LICZY SIĘ POROZUMIENIE POMIĘDZY WSZYSTKIM CZŁONKAMI 
RODZINY 
Ważne jest robienie rzeczy razem, ale też 1 na 1 Z KAŻDYM 
DZIECKIEM 

 POSIŁKI 

______________________________

3. AKCEPTACJA I ZACHĘTA

______________________________

CO BYM ZMIENIŁ JAKBYM MÓGŁ W ŻYCIU RODZINNYM
- nie zmuszałbym przez te pierwsze lata moich najbliższych, by 
stali się takimi ludźmi, jakimi tak naprawdę nie mogą być
- akceptowałbym ich takimi jakim są 
- szybciej dostrzegłbym ich mocne strony i zachęcałbym, żeby 
rozwijały swój potencjał i zdolności jakie zostały im dane. 

NAJCENNIEJSZY DAR 
Akceptacja, 
Brak akceptacji powoduje zwątpienia czy nadal jestem kochany 
Naucz się doceniać odmienności i swoisty charakter każdego 
członka rodziny  
Świadomie podjęcie wysiłku, by Doceniać dzieci, żonę kim są, 
zamiast narzekać i wytykać im błędy



Str. 42 

SIŁA ZACHĘTY I WSPARCIA
Tworzy nową rzeczywistość, zmienia niemożliwe 
8 dni pracy pod kierunkiem instruktorów, którzy zamiast ich 
obrażać i krytykować, wyzwać za błędy zachęcali i dopingowali  
Negatywny przekaz zabija 

ŚWIADOME DOCENIANIE
Szukaj powodów, by chwalić i doceniać 

3 DO 1
 PRZYŁAP SWE DZIECKO NA DOBRYM UCZYNKU 

___________________________________________________________________

PRZYKŁADY
 PRIORYTETY

- Tata jest w bibliotece
- Ojciec modlący się u łóżka córki 

 CZAS
- Ojciec, który zrezygnował z bardziej płatnej pracy
- Dziadek, który był 

 ROZMOWA
- Jeśli teraz spędzasz z nimi czas, kiedyś one będą spędzać czas z tobą

 ZACHĘTA
- córka wzmacniana przez ojca  

UWAGI DO OMÓWIENIA
- proces wzrastania ( czas i systematyczność)
 - przykład rodzi przykład
- plan i konsekwencja (modlitwa wspolna, czytanie,kreatywność)
- tożsamość z grupą, swoje miejsce, zadanie do wykonania
- ROZMAWIAJ o tym co sam przeżywasz



Art.  27.  [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny]

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości 

zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez 

swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości 

lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym 

gospodarstwie domowym.

Art.  95.  [Zakres władzy rodzicielskiej]

§  1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo 

rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do 

wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

§  2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom 

posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować 

decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń 

rodziców formułowanych dla jego dobra.

§  3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga 

dobro dziecka i interes społeczny.

§  4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach 

dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój

umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz 

uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Art.  96.  [Piecza nad dzieckiem]

§  1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i 

kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 

dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa 

odpowiednio do jego uzdolnień.

§  2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych 

uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego 

wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka 

postanowi inaczej.

Art.  961.  [Zakaz stosowania kar cielesnych]

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub 

pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.


