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Temat 5: Szacunek dla rodziców
Szanuj swojego ojca i matkę,
by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.
Księga Wyjścia 20,12
I. DLACZEGO BÓG DAŁ TO PRZYKAZANIE?
Ponieważ...
§ Nie ma DOSKONAŁYCH rodziców!
• Szacunek dla WŁADZY zaczyna się w domu.
§ To jak traktuję swoich rodziców ma wpływ na wszystkie inne RELACJE.
II. JAK CZCIĆ/SZANOWAĆ MOICH RODZICÓW?
1. Jako dziecko, czczę swoich rodziców przez okazywanie im posłuszeństwa
i respektu
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
Ef 6,1
Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym
i zepsutym synem.
Przyp 19,26
2. Jako młoda osoba, czczę moich rodziców przez docenienie i akceptację
Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką…
Przyp 23,22
Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności
gaśnie.
Przyp 20,20
Akceptacja zawiera:
I będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu
domowi…
5 Moj 26,11
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Kiedy twoja matka jest stara, okazuj jej szacunek
Przyp 23,22
3. Jako osoba dorosła czczę swoich rodziców przez zaspokajanie ich potrzeb
i utrzymywanie żywej relacji
Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.
Przyp 3,27
A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się
wiary i jest gorszy od niewierzącego.
1 Tym 5,8
Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć
zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy; to bowiem
podoba się Bogu.
1 Tym 5,4
Słowo do rodziców: Bądź „honorowy”!
A wy, ojcowie,(rodzice) nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz
napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
Ef 6,4
Słowo do tych, którzy nie mają rodziców
Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie, (będzie się
o mnie troszczył.)
Ps 27,10

	
  

	
  
	
  

Naśladując Jezusa, zmieniamy rzeczywistość

