
Obowiązki
dzieci

Ponieważ Boze Słowo kładzie wielki nacisk na zna-
czenie posłuszeństwa, dlatego też jedyne przykazanie
skierowane bezpośrednio do dzieci brzmi: "Dzieci bądź-
cie posłuszne rodzicom". Jedną z najważniejszych rzeczy
jakiej dziecko mo ze nauczyć się w domu, jest posłuszeń-
stwo zwierzchności.

Jezus, nasz wzór, będąc posłusznym Ojcu, dokonał
zbawienia dla wszystkich ludzi. Boży Syn zawsze czynił
to, co podobało się Ojcu (lan 8'29), jednak posłuszeństwa
uczył się najpierw od swoich ziemskich rodziców (Łukasz
2:51).

Młoda dziewczyna izraelska, która została uprowa-
dzona do syryjskiej niewolt, złożyła świadectwo o Bożej
mocy, dzięki czemu syryjski dowódca został uzdrowiony
z trądu. Niewątpliwie ta młoda dziewczyna nauczyła się
posłuszeństwa rodzicom I Bogu w swoim rodzinnym domu
w Izraelu.

W tej lekcji dowiesz się, dlaczego dzieci muszą nauczyć
się posłuszeństwa. Zastanowimy się, jakie to ma znaczenie
dla ich dalszego życia.



W tej lekcji będziesz się uczyć o:

Okazywaniu rodzicom szacunku i posłuszeństwa
wobec nich.
Pomaganiu rodzicom
Kochaniu i czci należne] Bogu oraz
konieczności posłuszeństwa wobec Niego.

Ta lekcja pomoże ci:

• Opisać, na podstawie Biblii, powinności dzieci w sto-
sunku do rodziców.

• Pokazać, kto według Bibhi jest odpowiedzialny za nie-
posłuszeństwo dzieci.

• Wyjaśnić, jakie znaczenie ma stosunek dzieci do rodzi-
ców w ich dalszym życiu.
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OKAZUJ RODZICOM SZACUNEK
I BĄDŹ IM POSŁUSZNY

Boże przykazanie

Piąte przykazanie zapisane w 2Mojżeszowej jest skie-
rowane do dzieci I zawiera obietnicę. Jezus powtórzył je
w swoim nauczaniu (Mateusz 15:4), a apostoł Paweł zawarł
je także w swoich listach i brzmi ono następująco

"Dzieci, bqdźcie posłuszne rodzicom swoim
w Panu, bo to rzecz słuszna Czcij ojca swego
i matkę, to jest pieruisze przykazanie z obietnica:
aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi"

(Efezjan 6.1-3).

Przez posłuszeństwo dzieci okazują rodzicom szacu-
nek. Za każdym razem, gdy dziecko odnosi się lekce-
ważąco do swoich rodziców, nie chce wykonać ich po-
lecenia, ignoruje to, co oni mówią do niego, a gdy jest
karane, zachowuje się złośliwie, to łamie jedno z dziesięciu
przykazań.

W czasach starotestamentowych nieposłuszeństwo
rodzicom było tak poważnym wykroczeniem, że w nie-
których wypadkach było karane śmiercią W ten sposób
nie dopuszczano do lekceważenia prawa, a postawa nie-
posłuszeństwa nie rozprzestrzeniała się w społeczeństwie.

Jeżeli dzieci są posłuszne swoim rodzicom i okazują
im szacunek, to bardzo rzadko się zdarza by w przyszłoś-
ci łamały prawo lub stawały się przestępcami. Mądrzy
synowie i córki będą zawsze wybierać posłuszeństwo
swoim rodzicom, a rodzice będą wtedy mogli być z nich
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dumni. "Mqdrv syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest
zmartwieniem dla matki" (Przypowieści 1O:1).

Ci, którzy nie uznają autorytetu rodziców, zazwyczaj
nie chcą się poddać żadnym autorytetom. Dopóki dzieci
nie staną się dorosłe. Boże prawo i prawo cywilne daje
rodzicom władzę nad nimi Jednak nawet wtedy, gdy
dziecko staje się dorosłe, samo podejmuje decyzje i jest
odpowiedzialne za swoje życie przed Bogiem, powinno
zawsze okazywać szacunek swoim rodzicom.

~--ZADANIE

1 Naucz się na pamięć fragmentu z Efezjan 6:1-3.

2 Skąd wiemy, że przykazanie dotyczące dzieci jest bar-
dzo ważne? Zapisz swoją odpowiedź w notatniku.

3 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM srwier-
dzeniem:

a Ludzie, którzy stają się przestępcami, zazwyczaj
w swoim dzieciństwie nie byli posłuszni swoim ro-
dzicom.

b Gdy dziecko staje SIę dorosłym, jest ruernozlrwe,
by mogło przekroczyć piąte przykazanie.

c Bogu bardzo się nie podoba, gdy dzieci są nie-
posłuszne swoim rodzicom i nie okazują im sza-
cunku.
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Rodzice kochają cię i troszczą się o ciebie

Bóg obdarzając dziećmi oczekuje, że rodzice będą
okazywać im miłość i troszczyć się o nie. Gdy w rodzinie
pojawia się dziecko, wiele rzeczy musi być dostosowa-
nych do nowej sytuacji. Wiele rodzin nie jest na to przy-
gotowanych.

Bóg pragnie, by rodzice wychowywali i uczyli swoje
dzieci według swoich najlepszych możliwości Gdy dzieci
są w tym poddane rodzicom, są równocześnie poddane
Bogu Bóg powiedział o Abraharrue:

" Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim
i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby
zacbourvuiali sprawiedliwość iprauo, tak Iżby Pan
mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim
powiedział" ClMojżeszowa 18: 19).

Co dzieci zawdzięczają swoim rodzicom? W jaki sposób
mogą im się odwdzięczyć za dar życia, ich pracę, po-
zywienie, ubranie, schronienie i naukę? Miłość, szacunek
i posłuszeństwo to najlepszy sposób, by powiedzieć ro-
dzicom dziękuję za ich miłość i troskę.

Rodzice przeszli juz przez wiele doświadczeń, przez
które dziecko dopiero przejdzie. Rozumieją problemy
dziecka lepiej, niż ono zdaje sobie z tego sprawę. Często
mogą mu pomóc i doradzić. Dobrze, gdy dzieci uznają, ze
rodzice są bardziej doświadczeni i roztropni

Czasem młodzi ludzie nie szanują swoich rodziców,
ponieważ są oni biedni i niewykształceni. Może nie ubierają
się modnie i nie potrafią dyskutować o światowych pro-
blemach. Może Jest tak właśnie dlatego że, zostawiając
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dla siebie niewiele, pragnęli wszystko ofiarować swoim
dzieciom. Poświęcając swój czas, siły i pieniądze zasłużyli
na miłość i szacunek swoich dzieci. Dzieci, które z jakie-
gokolwiek powodu traktują swoich rodziców nieuprzejmie,
ranią nie tylko ich ale I siebie. "Maż dobry samemu sobie
czyn i dobrze, lecz maż okrutny kaleczy własne ciało"
(Przypowieści 11:17).

Miłość pomaga nam wypełnić wszystkie powinności
wobec rodziców. Nie możemy szanować rodziców, jeżeli
ich nie kochamy i tak naprawdę nie kochamy ich, jeżeli
ich nie szanujemy.

łt-- ZADANIE

4 Przeczytaj lTymoteusza 3:4. O jakim obowiązku ojca
jest tam mowa?

5 Kto ponosi szkodę, gdy dzieci nie są posłuszne ro-
dzicom?

Kochaj rodziców

Dzieci, które kochają swoich rodziców, pragną by oni
okazywali im swoje uznanie. Czasem posłuszeństwo Bogu
w pewnych sprawach jest dla nas trudne, jednak uczymy
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się Mu ufać, ponieważ On pragnie dla nas tego, co naj-
lepsze. Dzieci także muszą się uczyć ufać swoim rodzi-
com, ponieważ oni także chcą dla nich tego, co najlepsze.
Jezus jest tego doskonałym przykładem. Chociaż był Bo-
żym Synem, to jednak był posłuszny swoim ziemskim ro-
dzicom. "lposzedł z nimi (Jezus), iprzyszedł do Nazaretu
i był im uległy" (Łukasz 2:51).

ft---- ZADANIE

6 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM zdaniem:

a Posłuszeństwo Bogu nie zawsze jest łatwe. Jednak
jeżeli Go kochamy, pragniemy być Mu posłuszni.

b Jezus nie był posłuszny swoim ziemskim rodzicom,
bo był Synem Bożym.

c Dzieci, nie kochając swoich rodziców, mogą im oka-
zywać cześć i szacunek.

POMAGAJ RODZICOM

Pomagaj w domu

Rodzice troszczą się o swoje dzieci. DZIeci powinny
mieć także w tym udział przez pomoc w wykonywaniu
prac domowych. Powierzanie dzieciom zadań, stosow-
nie do ich wieku i możliwości, jest jednym z najważniej-
szych elementów wychowawczych. Często rodzice wolą
wykonać jakąś pracę sanu, niż poświęcić się cierpliwemu
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i żmudnemu uczeniu dziecka. Nierzadko zdarza się rów-
nież tak, że dzieci, które mają w domu za dużo wolnego
czasu i nie są uczone odpowiedzialności, buntują się prze-
ciwko autorytetowi rodziców. Małe dziecko większość
czasu poświęca na zabawę. Jednak wraz z upływem lat
powinno proporcjonalnie coraz więcej czasu poświęcać
na pracę.

Dziecko, starając się wykonywać obowiązki w domu,
gdy dorośnie, będzie mogło łatwiej podołać poważnym
życiowym obowiązkom. Młodzi ludzie, którzy się uczą,
mogą wspomóc budżet rodziców, podejmując dorywcze
prace. Wtedy sami mogą sobie kupić ubranie czy wy-
posazenie do szkoły, zmniejszając finansowe obciązerue
rodziców.

~-------ZADANIE

7 Zakreśl literę przed jednym, najlepszym określeniem
obowiązków dzieci w domu

a) Jeżeli rodzice nie uczą dzieci, by pomagały im
w domu, to wtedy sami muszą wykonywać wszyst-
kie prace.
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b) Dzieci, które wzrastając uczą się, jak dobrze wy-
korzystać wolny czas, będą sobie lepiej radzić
z obowiązkami w dorosłym zyciu.

c) By Ole okazywać jednemu dziecku więcej miłości
niż drugiemu, rodzice muszą wyznaczać wszystkim
dzieciom tyle samo czasu na zabawę i na pracę.

Troszcz się o rodziców w podeszłym wieku

Gdy, ze względu na swój wiek czy chorobę, rodzice
nie mogą się sami o siebie zatroszczyć, to dorosłe dzieci
powinny zapewnić im odpowiednią opiekę. Biorąc ro-
dziców do swojego domu lub zabezpieczając im opiekę
w inny sposób, okazują im swoją miłość.

Jezus, nawet wtedy, kiedy cierpiał na krzyżu, parruę-
tał o swojej matce. Powierzył ją opiece Jana - jednego
z uczniów.

"A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego mi-
łował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewias-
to, oto syn twój.' Potem rzekł do ucznia. Oto mat-
ka twoja.' I od owej godziny wziął ją ów uczert do
siebie" (Jan 19:26-27).
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ł:-_ZADANIE
8 Czego mozesz nauczyć się z przykładu Jezusa w trak-

towaruu Jego matki? Zapisz odpowiedź w swoim no-
tatniku.

KOCHA] BOGA, CZCI] GO
I BĄDZ MU POSŁUSZNY

Przyjmij Jezusa jako Zbawiciela

DZIeci powinny uczyć się kochać i czcić Boga oraz
być Mu posłuszne od najwcześniejszych lat. Nie muszą
czekać, aż dorosną, by pokutować za swoje grzechy
I przyjąć Jezusa jako Zbawterela. KSIęga Kaznodziei 12:1
mówi: "Pamtetaj o suioim Stwórcy LU kwiecie swojego une-
ku ... " Jezus powiedział: "Pozuolcie dziatkom przvchodztć
do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Kró-
lestwo Boże" (Marek la:14)

Iezeh dziecko Jest wystarczająco duże, by zrozumieć,
ze Jest grzesznikrem to znaczy, że jest wystarczająco du-
ze, by świadomie przyjąć Jezusa w swoje życie. Gdy star-
sze dzieci złożą świadectwo swojego zbawienia, to mogą
być ochrzczone W im młodszym wieku zostanie podjęta
decyzja pójścia za Chrystusem, tym lepiej, ponieważ Im
ktoś jest starszy, tym trudniej jest mu odwrócić się od swo-
jego starego życia do Chrystusa.
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f:-- ZADANIE

9 W jakim wieku jest najłatwiej przyjąć Jezusa jako swo-
jego Zbawiciela?

Oddawanie chwały Bogu

Oddawanie Bogu chwały polega na wyrażaniu naszej
miłości do Niego. Ludzie wyrazają Bogu miłość mówiąc
Mu, że Go kochają, oddając Mu chwałę w pieśniach,
dziękując za błogosławieństwa i rozmawiając z Nim
w modlitwach. Gromadząc się w domu Bożym i będąc
czułym na głos Ducha Świętego, uczą się z Bożego Słowa.
Wszystko to są akty chwały dla Boga. W oddawaniu chwa-
ły Bogu zawiera się również ofiarowywanie pieniędzy,
czasu i wysiłek, by pozyskać innych dla Chrystusa.
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Bóg pragnie, by również dzieci miały udział w Jego
uwielbianiu zarówno w domu jak i w zborze, z rodzicami
oraz z braćmi I siostrami Wielu Bożych mężów opisanych
w Biblii uczyło się wielbić Boga, kiedy jeszcze byli dzieć-
mi. Wśród nich są Mojżesz, Daniel, Samuel i Tymoteusz.
Dzieci chodziły z rodzicami do domu Bożego, o czym
czytamy w Biblii: "Podczas tego stali przed Panem wszys-
9 judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i .syno-
wie" (2Kronik 20:13).

Religijni przywódcy rozgniewa h się, gdy słyszeli, jak
dzieci wolały w świątyni. "Hosanna Svnoun Daundoue-
mu. Wte~y zapytali fezusa. Czy słyszysz, co one mounqr,
a jezus odpowiedział: Tak Jest; czy nigdy nie czytaliście:
Z ust ntemou.lqt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?"
(Mateusz 21:15-16)

~-- ZADANIE

10 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem:
a Wyrażanie Bogu miłości przez oddawanie Mu

chwały moze mieć miejsce tylko w domu Bożym.

b WielbImy Boga w różny sposób' oddając Mu
chwałę pieśniami, ofiarowując dziesięcinę, studiu-
jąc Boze Słowo.

c Uwielbianie Boga to tylko oddawanie Mu chwa-
ły i dziękowanie za to, co dla nas uczynił.
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Bóg na pierwszym miejscu

Bóg pragnie zajmować pierwsze miejsce w życiu swo-
ich dzieci. On darował im wszystko. Biblia wzywa' "Ale
szukajcie najpierw Krćlestuia Bożego i sprawiedliwości
jego... "(Mateusz 6:33).

Postawienie Boga na pierwszym miejscu przynosi
w życiu każdego chrześcijanina sprzeciwy z różnych stron
Dziecko będące chrześcijaninem będzie spotykać się ze
sprzeciwami niewierzących rodziców. Jednak dzieci mają
być posłuszne swoim rodzicom Bóg dał rodzicom autorytet
nad dziećmi i uczynił odpowiedzialnymi za nie Rodzice
mają je kochać, wychowywać i uczyć.

Bez względu na to, jak wielka mo ze być opozycja ze
strony niewierzących rodziców, wierzące dziecko powinno
ich czcić i szanować, manifestując w ten sposób prawdzi-
wie chrześcijańskiego ducha. Chrześcijamn mający Inne
zdanie, niż ziemskie autorytety, którym ma być podległy,
powinien szukać rozwiązania trudnego problemu w żar-
liwej modlitwie. Tam, gdzie po ludzku nie widać żadnej
odpowiedzi, Bóg może dać rozwiązanie problemu.

W dwóch wspaniałych obietnicach, przytoczanych po-
niżej, Bóg zapewnia, że we wszystkich okolicznościach
życia będzie prowadził tego, kto Mu ufa i jest posłuszny.

"Dotqd nie przyszło na was pokuszenie, kt6re bv
przekraczało siły ludzkie, lecz B6gjest wierny i nie
dopuści, abyście bvli kuszeni pallad siły wasze, ale
z poeuszeniem da i urvjscie, abYŚCIeJe mogli znieść"

(lKoryntian 10:13).
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"Zaufaj Panu Z całego swojego serca i nie polegaj
na własnym rozumie! Parnietaj o nim na wszystk-
ich swoich drogach, a On prostoirac będzie twoje
scieżlei!"

(Przypowieści 3:5-6).

łt-- ZADANIE

11 Z jakim problemem spotyka się w swoim życiu każdy
chrześcijanin?

12 Jak może rozwiązać ten problem?

13 Naucz SIę na pamięć wersetu z 1Koryntian 10:13.
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,-4
~---- ODPOWIEDZI NA ZADANIA

7 b) Dzieci, które wzrastając uczą się ...

1 Po nauczeniu się na pamięć fragmentu z Efezjan 6:1-3,
wyrecytuj go przed inną osobą.

8 Twoja odpowiedź. Mogłeś odpowiedzieć: "Jeżeli Jezus,
umierając na krzyżu, tak kochał i troszczył się o swoją
matkę, by zapewnić jej właściwą opiekę, to my również
nigdy nie zostajemy zwolnieni z tej odpowiedzialności
wobec swoich rodziców."

2 Twoja odpowiedź moze być podobna do mojej: "To
jest Boże przykazanie; Biblia nawiązuje do niego przy-
najmniej trzy razy; jest to jedyne przykazanie z obiet-
nicą; w czasach Starego Testamentu nieposłuszeństwo
rodzicom było karane nawet śmiercią."

9 W młodym wieku.

3 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.

10 a Fałsz

b Prawda.

e Fałsz.

4 Musi kierować swoją rodziną i wychowywać dzieci
w posłuszeństwie i szacunku do siebie.
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11 Jako chrześcijarun spotyka się z poglądami swoich
przełożonych, które me zawsze zgadzają się z jego
poglądami.

5 Twoja odpowiedź. Mogłeś odpowiedzieć: "To zasmuca
Boga, który je kocha; to zasmuca rodziców, którzy
je kochają, dzieci szkodzą samym sobie."

12 Szukając gorliwie w modlitwie Bożego prowadzenia.

6 a Prawda.
b Fałsz

c Fałsz.

13 Wyrecytuj przed inną osobą wiersz, którego nauczyłeś
się na pamięć.


