
TEMAT: Czwarte Boże przykazanie – Czcij Ojca Swego i Matkę  Swoją

I. Szczęść  Boże,  modlimy  się  za  Naszych  rodziców  modlitwą  Ojcze
Nasz.

Pan  Bóg  dał  ludziom  drogowskazy,  które  nazwał  PRZYKAZANIAMI,czyli
zasady którymi powinniśmy się kierować w życiu (jest ich dziesięć).
Czwarte Boże Przykazanie mówi o rodzicach i dzieciach.

II.  Słowa z biblii: „Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi,
którą Pan, Bóg twój, ci daje”.
Tak brzmi czwarte przykazanie. Przykazanie, które Bóg kieruje do wszystkich,
którzy mają rodziców. Jest to przykazanie obowiązujące każdego człowieka
bez wyjątku. Dzisiaj  będziemy mówili   o wskazówkach, jakich Bóg udziela
człowiekowi.

Wyjaśnimy sobie znaczenie słowa – CZCIJ- to znaczy  szanuj,  wysławiaj,
uznaj wartość, znaczenie drugiego człowieka. Tego słowa używa się tylko w
stosunku  do rodziców i Pana Boga.

III. Pytania do dzieci:

- Za co rodzice kochają swoje dzieci?

Rodzice kochają swoje dzieci za to, że istnieją. Kochając je, stawiają im 
określone wymagania, nie pozwalają na wszystko w trosce o nie i dla ich  
dobra. -

- Po czym można poznać, że rodzice kochają swoje dzieci?

Rodzice  nigdy  nie  przestają  kochać  swoich  dzieci,  chociaż  czasami  nie

potrafią  wyrazić  tej  miłości.  więcej  niż  kochaj  swoich  rodziców.  Kochanie

rodziców to pierwszy etap. Kochanie jest odpowiedzią na ich troskę, opiekę,

na ich miłość. Czcić rodziców - to kochać ich miłością świadomą, czasami

trudną,  pełną  poświęceń,  to  znaczy  trwać  przy  nich.  Rodzice  -  mimo

problemów  z  dziećmi  -  nie  przestają  ich  kochać,  są  z  nimi  w  trudnych

chwilach. Dzieci powinny szanować, czcić rodziców nawet wówczas, gdy ci

nie radzą sobie ze swoim rodzicielskimi obowiązkami.Dzieci są zobowiązane

w świetle tego przykazania do czci,  posłuszeństwa i  respektowania prawa

•



wobec  rodziców.  Posłuszeństwo  rodzicom  jest  tu  postrzegane  jako

posłuszeństwo samemu Bogu. Dzieci dorosłe mają pamiętać, że to rodzice

dali życie i również zobowiązani są ciągle do oddawania im czci, a więc nie

tylko szacunku, ale również i pamięci modlitewnej!

- Czy modlisz się za naszych rodziców  i tych, którzy odeszli?

- Czy ofiarowujesz za nich Msze święte?

1.Jak dzieci powinny postępować  wobec swoich rodziców  / 
opiekunów?

•Odnosić się z szacunkiem do rodziców, dziadków, 
wychowawców, nauczycieli i osób, którym winniśmy 
posłuszeństwo;
•Powinny zawsze pamiętać o rodzicach i dziadkach.
•Powinny troszczyć się o ich życie i zdrowie, zwłaszcza, gdy są 
już w podeszłym wieku;
•Powinni pomagać finansowo i służyć pomocą w różnych pracach 
domowych;
•Powinny modlić się za rodziców;
•Powinny mówić prawdę;
•Troszczyć się i  dbać o dobre imię rodziców i przełożonych;
•Powinny pomagać w codziennych obowiązkach.

        2.Jak rodzice powinni postępować wobec swoich dzieci?

•Troszczyć się o wychowanie dzieci, naukę, zdobywanie 
wykształcenia, o przygotowanie ich do samodzielnego życia,
•Troszczyć się  o rozwój wiary dziecka; 
•Nie dawać złego przykładu, jeśli chodzi np. o nieuczestniczenie 
we Mszy św., brak modlitwy, niewłaściwe słownictwo, itp.
•Nie powinni spełniać  wszelkich zachcianek dzieci;
•Nie powinni zaniedbywać dzieci i ich nauki, 



•Powinni wzmacniać  ich dobrym przykładem, wspierać dobrą 
radą, służyć radą duchową i starać się wspólnie rozwiązywać 
problemy.

W miłości rodzicielskiej nie chodzi o ciągłe poświęcanie się, ale o 
wychowanie dobrego człowieka, który rozumie, że są także inni ludzie 
wokół niego. Dobrze wychowane dziecko da odpocząć rodzicom, a 
dobrzy rodzice zaś nauczą je pomagać sobie i innym. Nie należy 
wyręczać dzieci, ale uczciwie pracować i przestrzegać zasad 
wspólnego życia. Rodzice zastępują na ziemi Boga, wychowują je w 
wierze. Dzieci są darem Boga, są  ich chlubą, przykładem i dumą. 
Każdy rodzic pomimo kłopotów, wysiłku, nieprzespanych nocy, przez 
całe życie  bardzo kocha swoje dzieci. Z tego powodu sprawiedliwe jest
by dzieci, w miarę swoich możliwości, wspierały swoich rodziców. 
wypełniając swoje obowiązki, troszcząc się o wspólne dobro rodziny. 
Szacunek wyraża się w pomocy, korzystaniu z doświadczeń swoich 
bliskich, powstrzymaniu się od zła, trosce o własne zdrowie i 
bezpieczeństwo i daniu rodzicom okazji do odpoczynku, oraz  radości, 
dumy z posiadanych dzieci.

3.Co należy zapamiętać? Odpowiedz na pytania:

•Jak brzmi czwarte przykazanie?
•Kogo obowiązuje  czwarte przykazanie ?
•Do jakiej sfery życia człowieka odwołuje się to przykazanie?
•Kiedy obowiązuje nas posłuszeństwo wobec rodziców? 

4. Wzajemne obowiązki:
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 
szeroko rozumiany 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. Szacunek ten wyraża się w pomocy, korzystaniu z 
doświadczeń swoich bliskich, powstrzymaniu się od zła, trosce o własne 
zdrowie i bezpieczeństwo, daniu rodzicom okazji do odpoczynku i radości, 
dumy z posiadanych dzieci. 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.

5. Na zakończenie  pomódl się za swoich rodziców.

 Wysłuchaj piosenki na YouTube- „Cudownych rodziców mam” i przeczytaj 
wiersz:

                                        Mama nas dobrze zna

o łakomczuszka dba.

Kisiel gotuje, piecze tort.

Mniam, mniam. I wszystko gra.

Mama się cieszy gdyż,

przyszedł od wróżki list.

W nim zaproszenie jest na bal

więc się stroimy dziś.

Mama wygląda tak

jak najpiękniejszy kwiat.

Jak piękna róża, piękny bez,

jak piękny polny mak.

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź

Tata jest potrzebny, by na spacer pójść

Tata jest potrzebny a ja kocham go

I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on

Gdy kiedyś spotkam lwa to on, uratuje mnie.

Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać

Tata jest potrzebny, by na lody dać

Tata jest potrzebny a ja kocham go

I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.




