
Obowiązki
rodziców

Tak jak piękny doniczkowy kwiat w naszym pokoju
nie "zdarza" się sam z siebie, tak samo nie "zdarzają" się
grzeczne i posłuszne dzieci. W obu przypadkach jest
konieczny pewien wysiłek. Rodzice muszą podejmować
trud uczenia swoich dzieci i utrzymywania ich w dys-
cyplinie. W tym wszystkim powinni okazywać im miłość.

Jeżeli rodzice mają właściwe relacje z Bogiem i są dla
dzieci dobrym przykładem, to będzie im dużo łatwiej
stanowić dla nich autorytet. Sześciolatek, który złości się
na karcenie swoich rodziców wie, że posłuszeństwo nie
jest czymś dobrowolnym, ale wymaganym. Kiedy prze-
słanką karania jest miłość, to nawet w takiej sytuacji dziecko
może mieć poczucie bezpieczeństwa.

W tej lekcji będziesz się uczyć o kolejnych obowiąz-
kach wychowawczych rodZICÓWwzględem swoich dzieci.
Zastanowimy się nad przykładami rodzin, w których ro-
dzice nie wywiązywali się ze swoich obowiązków, co
doprowadziło do rodzinnych tragedii.



W tej lekcji będziesz się uczyć o tym:

Jak kochać swoje dzieci

Jak troszczyć się o Ich życiowe potrzeby

Jak je kształcić

Jak zaspakajać ich duchowe potrzeby

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać na podstawie Biblu, w jaki sposób rodzina może
być ochraniana przed szatańskimi atakami.

• Wyjaśnić, dlaczego rodzice powinni troszczyć się o po-
trzeby swoich dzieci.

• Opisać, jaki wpływ na dzieci ma miłość rodziców.
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JAK KOCHAĆ SWOJE DZIECI

Cel 1. Poznaj, jaki upływ na dzieci wywiera miłość ro-
dziców.

Gdy Bóg daje rodzicom dzieci, to nie mogą oni pod-
chodzić do tego faktu lekkomyślnie Bóg kochając swoje
dzieci i troszcząc się o nie, oczekuje, ze rodzice będą
czynić podobnie w stosunku do swoich dzieci

Miłość rodziców do dziecka powinna być już widoczna
przed jego urodzeniem. Powinni oni z radością oczekrwać
jego przyjścia na świat, bez względu na to, czy to będzie
dziewczynka, czy chłopczyk i przyjąć je jako blogosła-
wieristwo od Pana, bo Słowo Boże mówi' "Oto dzieci sq
darem Pana, podarunkiem jest owoc łona" (Psalm 127'3).

Jeżeli dzieci mają prawidłowo wzrastać i rozwijać się,
potrzebują miłości. Rodzice, którzy okazują im miłość
troszcząc się o nie, bawiąc się z nimi i przytulając je, kładą
mocne fundamenty pod ich przyszłe życie. Tacy rodzice
będą właściwie wywiązywać się z obowiązków w stosun-
ku do swoich dzieci. Zapewnią im wyżywienie, odzież,
wychowanie, wykształcenie i przewodnictwo duchowe.
Nie wszyscy rodzice są gotowi dla dobra dzieci poświę-
cić swoje wygody i pragnienia Miłość pomaga rodzicom
rozwijać CIerpliwość i wyrozumiałość dla swoich dzieci,
a przez to również lepiej rozumieć i doceniać miłość Ojca
Niebieskiego do nas. "Bqdzcie więc naśladowcami Boga
jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak iChrystus
umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar iofia-
rę Bogu ku miłej wonności" (Efezjan 5:1-2).
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Nierozwazni rodzice okazują jednemu dziecku więcej
miłości, niż pozostałym, co może prowadzić między
dziećmi do zazdrości i stać się źródłem problemów.
W 1Mojżeszowej czytamy historię Józefa, którego bracia
chcieli zgładzić, porueważ ojciec traktował go lepiej niż
pozostałych synów. Nowo narodzone dziecko powinno
być radością dla każdego członka rodziny. Mądrzy rodzice
powinni dołożyć wszelkich starań, by wraz z pojawieniem
się nowego brata, czy nowej siostry w rodzinie, pozostałe
dzieci nie odczuły, ze są mrue] kochane.

~-- ZADANIE

1 Naucz się na pamięć fragmenty z Psalmu 127:3 i Efezjan
5:1-2.

2 Wymień kilka sposobów okazywania dzieciom miłości
przez rodziców

3 Jakiej lekcji mogą nauczyć się rodzice z 1Mojżeszowej
37:3-4?
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ZASPOKĄJANIE ŻYCIOWYCH POTRZEB

Dom

Cel 2. Podaj, dlaczego rodzice muszą zaspokajać życiowe
potrzeby swoich dzieci dopóki są onepod ich opieką.

Niektórzy rodzice wysyłają swoje dzieci na dłuższy
okres pod opiekę dziadków lub innych krewnych. Jednak
to na rodzicach spoczywa obowiązek, by w domu za-
pewnić odpowiednie warunki i opiekę swoim dzieciom.
Dom może być skromny, lecz czysty i przytulny, przepeł-
niony miłością. Chociaż niekiedy krewni mogą mieć wię-
ksze możliwości zaspokojenia materialnych potrzeb dzie-
ci, to jednak nigdy nie zastąpią miłości rodziców.

Czasem dzieci muszą opuścić dom rodzinny na dłuższy
czas udając się do szkoły. Nie powinny to jednak być zbyt
długie okresy rozłąki, tak aby dzieci mogły wzrastać
w domu, pod opieką rodziców, w atmosferze miłości.

f:-- ZADANIE

4 Dlaczego dzieci nie powinny zbyt długo pozostawać
z dala od swoich rodziców?
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Odzież i wyżywienie

Dobrzy rodzice starają się odpowiednio ubrać swoje
dzieci, tak by wyglądały gustownie, schludnie i czuły się
wygodnie. Przygotowywanie posiłków jest ważną częścią
domowych obowiązków matki..

Dzieci potrzebują mleka, świeżych owoców, jarzyn
oraz wysokokalorycznych produktów, takich jak fasola,
mięso, ryby i jaja. Sztywna dieta bez świeżych owoców
i jarzyn nie jest korzystna dla ich zdrowia.

~-- ZADANIE

5 [akiego rodzaju pożywienia potrzebują dzieci?

WYKSZTAŁCENIE

Naukaw szkole

Cel 3. Wymiell trzy dziedziny, ui których rodzice powinni
Się zatroszczvć o wykształcenie swoich dzieci.

Rodzice są odpowredzra lni za wychowanie i wy-
kształcenie swoich dzieci, aby gdy dorosną, mogły roz-
począć samodzielne źycre Tym, którzy mają braki w wy-
chowaniu I niskie wykształcenie, jest bardzo trudno zna-
leźć dobrą pracę.
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.....--- _ ......

ZADANIE

6 Dlaczego dobre wykształcenie dzieci jest tak ważne?

Wychowanie

Chociaż szkoła i kościół w duzej mierze uczestniczą
w wychowywaniu dzieci, to Jednak nie mogą zastąpić
wychowania rodziców. Wychowywanie i nauczanie dziec-
ka rozpoczyna SIę bowiem od momentu Jego urodzenia.
U dziecka w wieku sześciu lat większość życiowych
zachowań jest już ukształtowana. "WychoulUjchłopca od-
powiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej na-
wet w starości" (Przypowieści 22.6).

Rodzice powinni uczyć dzieci już od najmłodszych lat
dobrych przyzwyczajeń, takich jak dbanie o higienę swe-
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go ciała, mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów, utrzy-
mywanie porządku i czystości. Mają być w tym dla dzieci
przykładem.

~-- ZADANIE

7 Kiedy powinno się rozpocząć wychowywarne dziecka?

8 Do jakiego wieku dzieci nabywają większość swoich
przyzwyczajeń?

9 Naucz się na pamięć werset 6 z Przypowieści 22.

Koryg0'Yanie ikaranie

Istotną częścią nauczania jest korygowanie i karanie,
dlatego też w procesie wychowania nie może zabraknąć
tych elementów. Wszystkie dzieci bywają nieposłuszne
i muszą być korygowane, a czasem i karane, by im uświa-
donuć, jak poważną rzeczą było ich złe postępowanie.
Dzieci, które uczą Się szacunku i posłuszeństwa swoim
rodzicom, są bardziej przygotowane do przestrzegania
prawa i posłuszeństwa Bogu. "Rózga i karcenie dają
mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi ustvd swojej
matce" (Przypowieści 29·15).

Dziecko nie powinno być karane w gniewie, lecz
w miłości Musi wiedzieć, dlaczego zostało ukarane. Rodzi-
ce powinm uważać, by karząc dziecko nie zaszkodzić mu.
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Dobrze będzie, gdy rodzice po ukaraniu dziecka po-
modlą się z nim, zapewnią go o przebaczeniu i ich miłości.
Jeżeli dziecko odczuje, że przez swoje nieposłuszeństwo
jest odrzucone, to będzie cierpieć emocjonalnie. Lecz jeżeli
zrozumie, że rodzice Je karzą, ponieważ je kochają, to
przyczyni się to do jego właściwego rozwoju. "Ktożałuje
swojej rózgi, uienaundzi swojego syna, lecz kto go kocha
karci go zawczasu" (Przypowieści 13:24). Dla dziecka
będzie również pomocnym, gdy się dowie, że sam Bóg
karci swoje dzieci, o czym czytamy w Biblii' "Kogobowiem
Part miłuje, tegosmaga, jak ojciec swego ulecchanego ::':VJ la"

(Przypowieści 3.12).

Rodzice, którzy wychowują dziecko bez uczenia go
posłuszeństwa i szacunku dla siebie, przyzwalają na bunt
w jego SerClI. Takie dzieci buntują się przeciw wszelkiej
władzy, również Boga, a to często prowadzi do popełruarna
przez nie przestępstw, kary więzienia, a nawet śmierci

W Starym Testamencie czytamy o Helim i o Dawidzie,
którzy cierpieli wstyd i przeżywali tragedie w swoich ro-
dżinach, ponieważ rue wychowali odpowiednio swoich
synów. Nie wystarcza, że sanu rodzice zyją bogobojnym
zyciem, lecz muszą uczyć także swoje dzieci posłuszeń-
stwa Bogu.

Heli kochał Boga, lecz jego synowie byli źli i bezcześcili
Dom Boży W lSamuela 3:13 czytamy o tym, co powiedział
Bóg do Heliego o niewbściwym wychowaruu Jego synów:

"Donies mu, ze Ja osądzę jego dom na wieki za
grzech, o którym wiedział, ze jego svuounc zuie-
usażali Boga, a O/I ich nie strofotoał."
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Acloniasz próbował przejąć królestwo po swoim ojcu
Dawidzie. Postępował tak, jak sam uważał za stosowne
i to doprowadziło go clo tragicznej śmierci 'Jego ojciec
nigdy go nie karcił mówiąc: Dlaczego tak postępujesz?"
(lKrólewska 1:6).

t:-- ZADANIE

10 Zakreśl literę przed stwierdzemern rodziców, którzy
mają właściwe podejście do korygowania dzieci.

a) "Wymagam od dziecka podporządkowania się
mojemu autorytetowi i daję mu poznać, że nie
kocham go, gdy jest nieposłuszne"

b) "Nie karzę mojego dziecka z obawy, że będzie
czuło się odrzucone i niekochane."

c) "Jeżeli jestem rozgniewany na swoje dziecko
z powodu jego nieposłuszeństwa i powinno zostać
za to ukarane, to nie karzę go, dopóki nie mogę
tego uczynić w duchu miłości."

d) "Mogę uczynić dziecku wielką krzywdę, jeżeli jako
rodzic nie podejmę obowiązku odpowiedniego
korygowania i karania go za jego przewinienia."

Opisz w swoim notatniku, dlaczego według ciebie
jedne wypowiedzi z zadania 10 są właściwe, a inne
nie

11

12 Dlaczego kapłan Heli i król Dawid nie wywiązywali
się właściwie z rodzicielskich obowiązków?
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ZASPOKAJANIE DUCHOWYCH POTRZEB

Modlitwa o błogosławieństwo

Cel 4 Poznaj, jak rodzicepowinni kształtować iprowadzić
dzieci według zasad biblijnych.

Na rodzicach spoczywa wielka odpowiedzialność
kształtowania i wychowywania dzieci, które powierzył im
Bóg. Gdy rodzice przynoszą dziecko do zboru, by z brać-
mi i siostrami modlić się o błogosławieństwo dla niego,
dają tym wyraz, że przed Bogiem są świadomi odpowie-
dzialności, jaka na nich spoczywa. Pastor wraz z całym
zborem modli się o dziecko poruczając je Bozej opiece
i ochronie. Rodzice potwierdzają, że będą je wychowywać
według zasad Bożego Słowa, tak by w odpowiednim
czasie, niemal w naturalny sposób, mogło odwrócić się
od grzechu i przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela.

Bóg odpowiedział na modlitwę Anny i dał jej syna.
Samuel był jeszcze dzieckiem, gdy rodzice przyprowadzili
go przed kapłana do świątyni. Anna powiedziała do
Helego: "Więc iJa odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia
będzie oddany Panu" OSamuela 1:28). Rodzice Jezusa
przynieśli Go także do świątyni. '~gdy minęły dni oczysz-
czenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je
(dziecko) do [erozolirny, aby je stawić przed Panem"
(Łukasz 2:22).
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~---- ZADANIE

13 Przeczytaj 1Samuela 2 26 i Łukasza 2:52. O jakich
korzyściach, płynących z faktu przynoszenia dziecka
do świątyni, by modlić się o błogosławieństwo dla
niego, mówią te wiersze?

Uczenie Bożego Słowa

Gdy rodzice uczą dzieci, w jaki sposób mogą osiągnąć
Niebo, to przygotowują je do wspaniałego zycia, które
nigdy się nie skończy. Tak jak dzieci uczą się już od naj-
młodszych lat tego, co podoba się ich rodzicom, a co nie,

tak również powinny się uczyć tego, co podoba się Bogu,
a co nie jest Mu miłe. Ze słów Jezusa w Ewangelii Mateusza
przekonujemy się, że już dziecko może w Niego uwierzyć:

"Kto zaś zgorszy jednego z Zych małych, którzy
wierzą we mnie, lepiej bedzie dla niego, aby mu
zawieszono u szyi kamten młyttslei i utopiono go
Ul głebi morza" (Mateusz 18:6).

(Przeczytaj także 5Mojżeszowa 4:9-10;31:12.)
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Udział w nabożeństwach

w nabożeństwach powinna uczestniczyć cała rodzina.
Jeżeli życie rodziców stoi w sprzeczności z tym, czego
nauczają swoje dzieci, to efekt tego nauczania będzie nie-
wielki. Rodzice, którzy wysyłają dzieci do zboru, a sami
zostają w domu, lub nie wymagają, by dzieci uczęszczały
na nabożeństwa razem z nimi, komunikują im w ten sposób,
że regularny udział w nabożeństwach nie jest zbyt ważny.

Rodzice Jezusa przyrueśli Go do świątyni, gdy był
jeszcze bardzo mały i kontynuowali ten zwyczaj, gdy
wzrastał. Rodzice Samuela regularnie uczęszczali do
świątyni. jozue powiedział: "Lecz ja i dom mój służyć
będziemy Panu" (Iozue 24:15). Czyż może Bogu podobać
się coś więcej, niż to, gdy służy Mu cała rodzina?

~-- ZADANIE

14 Zakreśl literę przed najlepszą odpowiedzią.
Dzieci mogą się najlepiej przekonać o ważności regu-
larnego udziału w nabożeństwach przez:
a) przykład swoich rodziców.
b) nauczanie swoich rodziców.
c) przez jedno i drugie zawarte w punktach a) i b).
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Ochrona rodziny

151

. Chociaż szatan chce zniszczyć każdą chrześcijańską
rodzinę, to nie może nic uczynić, jeżeli korzystamy z Bożej
ochrony. Niestety, najlepszy sposób tej ochrony - rodzinna
modlitwa, jest najczęściej zaniedbywany.

Nierzadko rodziny, w których rodzice troszczyli się
o wiele potrzebnych rzeczy, legły w gruzach. Troszczyli
się bowiem o potrzeby materialne, dali dzieciom wy-
kształcenie, prowadzili je takze do zboru. Zaniedbywali
jednak rodzinną społeczność z Bogiem w swoich domach.

Oprócz mieszkania, które chroni przed gorącem, zi-
mnem l niebezpieczeństwami, rodzina potrzebuje miłoś-
ci, wierności, przebaczenia i wspólnej rodzinnej modlitwy,
by mogła zwycięsko przejść przez trudne chwile życia.
Mąz i żona nabierają wtedy sił, by przeciwstawić się po-
kusom i mogą się modlić o ochronę swoich dzieci. Już
w poprzednich lekcjach rozważaliśmy te zagadnienia,
szczególnie w trzech z nich zatytułowanych: Obowiązki
męża, Obowiązki żony, Obowiązki dzieci. Przejrzyj te lekcje
jeszcze raz.
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By nie zaniedbywać rodzinnych społeczności modli-
tewnych, należy je zaplanować, poświęcić na nie czas
i włożyć w ich prowadzenie pewien wysiłek. Rodzice,
którzy wiedzą, jak istotne jest to dla ich rodziny, usuną
inne sprawy na drugi plan. Rodziny, które znalazły się
w poważnych problemach, znalazły ich rozwiązanie
w rodzinnych modlitwach i wspólnym szukaniu Boga. Jest
wiele świadectw młodych ludzi, którzy zbuntowali się,
a potem jednak przyszli do Boga, ponieważ pozytywny
wpływ wierzących rodziców i ich modlitwy "szły" za nimi.

f:-- ZADANIE

15 Wymień cztery "filary", które chronią rodzinę przed
duchową katastrofą.

Skończyłeś przerabianie podręcznika pt. Małźensttoo
i dom. Mam nadzieję, że te lekcje pomogły ci zrozumieć,
w jaki sposób możesz rozwijać dobre więzi rodzinne i jak
budować szczęśliwy dom.

Jesteś teraz gotowy aby wypełnić drugą część "Spra-
wozdania studenta", dotyczącą lekcji 6-9. Powtórz sobie
te lekcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
zawartymi w "Sprawozdaniu". Wysyłając arkusz odpowie-
dzi poproś o przysłanie następnej książki.
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NOTATKI
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

8 Do 6 lat.

1 Po nauczeniu się wersetów na pamięć, wyrecytuj je
przed inną osobą.

9 Po nauczeniu się na pamięć wersetu z Przypowieści
22:6, wyrecytuj go przed inną osobą.

2 Wychowuj je przez cierpliwość, zrozumienie, troskę
o nie, poświęcając równiez czas na zabawę z rumi.

10 c) "Jeżeli jestem rozgniewany na swoje dziecko .. "
d) "Mogę uczynić dziecku wielką krzywdę ..."

3 W domu, w którym rodzice okazują jednemu dziecku
więcej miłości, niż pozostałym, mogą powstać poważne
problemy.

11 Twoje odpowiedzi mogą być podobne do moich:

a) Dla dobra dziecka powinno ono zawsze wiedzieć,
że rodzice kochają je, nawet gdy jest nieposłuszne.

b) Dziecko, gdy jest karane przez rodziców, nie będzie
czuło się przez nich odrzucone, jeżelt pozna, że
oni czynią to w miłości i przebaczają mu, tak jak
Bóg przebacza nam.

c) Rodzic moze skrzywdzić dziecko fizycznie i emocjo-
nalnie, jeżeli karze je w gniewie.

d) Dziecko wychowywane bez żadnej dyscypliny mo-
że w przyszłości buntować się przeciw wszelkim
autorytetom, a nawet Bogu.



Słowo końcowe

Jest to szczególna książka napisana przez ludzi, którzy
znaleźli odpowiedzi na pytania i problemy nurtujące prawie
każdego. Autorzy wierzą, że Bóg chce, aby dzielili się oni
z innymi wiedzą i odpowiedziami, które znaleźli. Wierzą
tez, że potrzebujesz pewnych waznych informacji, abyś
mógł znaleźć odpowiedzi na własne pytania i problemy
oraz mógł poznać najlepszą drogę życia.

Przygotowali oni tę książkę w celu dostarczenia infor-
macji. Zawiera ona następujące fundamentalne prawdy:

1. Potrzebujesz Zbawiciela. (Przeczytaj Rzymian 3:23,
Ezechiel 18:20).

2. Nie mozesz sam się zbawić. (Przeczytaj 1 Tymote-
usz 2:5, Jan 14:6).

3. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. (Przeczytaj
Jan 3:16 - 17).

4. Bóg zesłał Jezusa, który oddał Swe zycie, aby zba-
wić tych, którzy uwierzyli w Niego. (Przeczytaj
Galacjan 4:4 - 5, 1 Piotra 3:18)

5. Biblia wskazuje nam drogę zbawienia i uczy jak
wzrastać w życiu chrześcijańskim. (Przeczytaj Jana
15·5, Jan 10: 10, 2 Piotr 3: 18).

6. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu.
(Przeczytaj Łukasza 13:1 - 5, Mateusza 10:32 - 33,
Jana 3:35 - 36).



Ta książka wskazuje ci, jak decydować o swoim przez-
naczeniu i daje ci okazję do wyrażenia swoich decyzji.
Różni się ona od innych, ponieważ daje ci szansę skon-
taktowania się z ludźmi, którzy FI przygotowali. Jeżeli
chcesz zadać jakieś pytania lub wyjaśnić swoje potrzeby
i uczucia, możesz do nich napisać.

Na końcu książki znajdziesz stronę zatytułowaną "Kar-
ta decyzji". Gdy podejmiesz decyzję, wypełnij kartkę
i prześlij jak wskazano. Wtedy otrzymasz dalszą pomoc.
Możesz wykorzystać tę kartę do zadawania pytań lub
poproszenia o modlitwę lub informację.


