„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ
byl a dobře se ti vedlo na zemi.“
Co to znamená?
Každý člověk vděčí za život svému otci a matce. Bůh si přeje abychom své rodiče milovali, abychom
si jich vážili a projevovali jim úctu. Máme jim být vděční za všechno dobré, co pro nás udělali.
Ctít rodiče také znamená brát vážně jejich slova, rady, potřeby a přání. Dali ti život, vychovávají tě a
doprovázejí.
Čtvrté přikázání chrání rodinu před rozpadem a před tím, aby jeden druhého nechával na holičkách,
nebo to s ním dokonce úplně vzdal. Napomáhá k tomu, abychom se dokázali navzájem podporovat a
posilovat.
Čtvrté přikázání by se dalo říct také takto: Snaž se svým rodičům vrchovatě vrátit každou

kapku lásky, kterou ti dali.
Toto přikázání nemluví ani tak o poslušnosti, kterou jsi povinný vůči svým rodičům, ale říká něco
mnohem důležitějšího. Bůh tě vybízí, abys miloval své rodiče, abys jim projevoval svou pozornost a
úctu slovy i skutky, a především tě vyzývá, abys na ně nezapomněl, když tě budou potřebovat! Jednoho
dne totiž zestárnou a budou potřebovat tvoji pomoc, lásku a péči. Je na tobě, aby ses k nim zachoval
ohleduplně a laskavě. A také je důležité si uvědomit, že babička a dědeček jsou tvoji prarodiče. Tedy
máš ctít i je.
I když si někdy s tátou a mámou nerozumíš, přesto jim můžeš poděkovat za to, že tu jsi. Snaž se jim
odpouštět jejich chyby a slabosti.
Ježíš v evangeliu ukazuje ještě jinou „novou“ rodinu, kterou dostáváme, když se stáváme Božími
dětmi. Tomu tě učí v modlitbě Otče náš. Uvědom si, že říkáme „ otče náš“ ne „otče můj.“ Ježíš nás zve,
abychom se neuzavírali, šli do světa a nebrali v úvahu jen rodinné vztahy, ale podněcuje nás, abychom
ve svých kamarádech, známých a ostatních lidech poznali syny a dcery stejného Otce. Patříme do
rodiny Božích dětí.
A nakonec ještě jedna jedna důležitá věc pro správné pochopení čtvrtého přikázání. V Bibli čteme, že
přikázání byla napsána dvou kamenných deskách. Svatý Augustin rozdělil desatero takto: na první
desce jsou tři přikázání, která se týkají našeho vztahu k Bohu, na druhé je ostatních sedm, které se
týkají našeho vztahu k druhým lidem. Ale pro Židy je čtvrté přikázání, týkající se rodičů, součástí první
desky Desatera: Úcta vůči rodičům je také povinností vůči Bohu a ctít rodiče znamená také ctít Boha!
Proč? Protože rodiče nám dali život, který si nemůžeme dát sami, a je to dar pocházející od Boha. Toto
přikázání nám tedy dává najevo, že jsme stvořeni, a připomíná nám Boha našeho Stvořitele, který dal
život každému z nás.

Tvoje rodina
Nikdo neříká, že vždycky jde v rodině všechno hladce. Občas nastanou spory, hádky a nedorozumění.
Ale pravda je taková, že kdybychom si měli vybrat, naši rodinu bychom za nic na světě nevyměnili. Co
máš na svých rodičích rád?

Společné zážitky
Pamatuješ si na nějaký hezký zážitek se svými rodiči? Zapiš si ho ať na něj můžeš vzpomínat!

Nezapomeň na své předky.
Zajímat se o lidi, kteří byli důležití pro tvé rodiče a rodiče tvých rodičů, je způsob, jak jim dát najevo
svou úctu. Zeptej se jich na něco z jejich minulosti, popovídejte si spolu a zkuste společně vyplnit tento
rodokmen:

