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Czcij ojca i matkę twoją (Wj 20,12)
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (Mt 10,37)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA
Temat: Szacunek dla rodziców i cześć dla Boga.
Celem spotkania jest ukazanie porządku miłości nakazanego przez Boga. Miłość rodziców do dzieci
i dzieci do rodziców jest pierwszą szkołą miłości Boga. Relacje w rodzinie kształtują nasz obraz Boga.
Bóg wymaga od człowieka czci, szanując rodziców szanujemy i oddajemy cześć Bogu. Jednak Bóg
jest ważniejszy, a Jego miłość największa. Nie można kochać bardziej człowieka niż Boga. Dojrzałość
prawdziwego chrześcijanina wymaga umiejętności właściwego wyboru. Wybierania Boga. Zawsze.
Widzieć
Czego dziecko oczekuje od rodziców? Czego oczekuje człowiek dorosły?
Czego oczekują rodzice od dorosłych dzieci?
Ukazanie wzajemnych oczekiwań wobec siebie. Nasze wzajemne relacje w rodzinie (lub ich brak)
ukształtowały i kształtują nas, są podstawą naszych relacji z Bogiem Ojcem. Postawą właściwych
relacji nie jest spełnianie własnych oczekiwań lub wymuszanie postępowania innych zgodnie
z naszymi oczekiwaniami ale miłość, która wychowuje do wolności.
Osądzić
Czego oczekuje Bóg od człowieka /czczenie rodziców i czczenie Boga/?
Co obiecuje Bóg, o czym zapewnia?
Podstawy oddawanie czci rodzicom i obietnica

„Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się
dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.” (Pwt 15,16)
To nie my wybieramy naszych rodziców, to ich wybiera Bóg i daje im zadanie przekazania Jego
miłości. Naszą odpowiedzią na ich i Jego miłość jest oddanie czci.
Podstawy oddawania czci Bogu i obietnica

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” (Dz 5,29)
„Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.” (Łk 20,38)
„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie
i na ziemi.” (Ef 3,14-15)
„Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują.” (1 Kor 2,9)
To dla Boga jesteśmy stworzeni, dla Jego miłości, to On jest przede wszystkim naszym Ojcem.
On jako Bóg oczekuje uznania Go, zaproszenia do naszego życia, postawienia Go na pierwszym
miejscu. Nie może być piękniejszej odpowiedzi na Jego miłość jak oddanie Mu czci i życia dla Niego.
Działać
W jaki sposób mogę okazać szacunek rodzicom (żyjącym lub zmarłym)? Jak oddawać cześć
rodzicom oddając ją Bogu?

