
Klasa 8   

Religia  9 czerwiec  

Dzień dobry. Kochani dzisiaj zastanowimy się z jakiego powodu rodzice 

zajmują tak ważne miejsce w dziele Boga? 

Zapisz temat lekcji. 

Temat:  Bóg umacnia więzi rodzinne.  

 

Przeczytaj: 

Pojęcie "czcić", oddawać chwałę, odnosi się do Boga. W czwartym przykazaniu 

użyte jest wobec rodziców. W części planu zbawienia ludzkości zajmują oni 

ważne miejsce. Jak uczy Kościół w chwili zapłodnienia tworzy się nowe życie, 

w tym czasie Bóg obdarza je duszą. W ten sposób rodzice wymieniając się 

genami, tworzą ciało nowego człowieka, a Bóg stwarza duszę nieśmiertelną, 

którą obdarza to nowe ciało. 

Biorąc udział w bożym dziele stworzenia rodzice stają się Jego narzędziem 

i zastępcą wobec swoich dzieci. Z tego faktu należy się im szacunek, tak wielki, 

że Biblia przyrównuje go do czci oddawanej Bogu. Jak wskazuje Biblia nawet, 

gdy rodzic nie spełnia swoich obowiązków, stracił zdrowie, także to psychiczne, 

dziecko nadal winne jest mu szacunek i posłuszeństwo.  



Każde dziecko obok szacunku i czci wobec swoich rodziców winne jest im 

posłuszeństwo oraz pomoc na miarę swoich możliwości. Do czasu aż nie 

osiągną samodzielności, to rodzice troszczą się o ich bezpieczeństwo 

i szerokorozumiany rozwój. Rodzice utrzymują swoje dzieci, dbają o ich 

zdrowie, wykształcenie, wychowanie, wiarę i dobry start w dorosłe życie. 

Z tego powodu sprawiedliwe jest by dzieci, w miarę swoich możliwości, 

wspierały swoich rodziców, wypełniając swoje obowiązki, troszcząc się 

o wspólne dobro rodziny. 

 Staraj się żyć wg zasad, pomagaj rodzicom i starszym, bądź im posłusznym, 

korzystaj z ich doświadczeń, gdy cię przestrzegają, dobrze się ucz, staraj się być 

odpowiedzialnym za swoje zachowanie, nie przysparzaj im problemów. 

Między innymi pisze o tym autor listu do Kolosan ,,Dzieci, bądźcie posłuszne 

rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu’’  (Kol 3, 20). 

Rodzice także mają obowiązki wobec swoich dzieci! Zadaniem rodziców jest 

zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale i wychowanie szczęśliwego człowieka, 

który wie, że w rodzicach zawsze ma wsparcie. Nie można zapominać także 

o obowiązkach rodziców wypływających z obietnic, jakie złożyli w chwili 

chrztu swoich dzieci. Zobowiązali się do wychowania swoich dzieci w wierze 

Kościoła. Mieli być pierwszymi świadkami tej wiary, nauczycielami przykazań 

i zasad postępowania według prawa Bożego. To przecież oni współpracują 

z Bogiem w dziele zbawienia. 

Każde dziecko musi być rodzicom posłuszne? Nie! Zawsze nad prawem 

ludzkim stoi prawo Boga. Jeżeli więc rodzice każą złamać boże przykazanie, 

nakaz ten nie obowiązuje dziecko w sumieniu. Granicą jest także zdrowy 

rozsądek oraz bezpieczeństwo dziecka. 

Gdy dziecko się usamodzielni, miejsce rodziców zajmuje własna rodzina, 

a rodzice i pomoc dla nich schodzi na drugi plan. Jednak nigdy nie ustaje, bo to 

nie sprawiedliwe po ludzku i po bożemu. 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. 

Anna Osińska 

 

 


