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ŠTVRTÉ BOŽIE PRIKÁZANIE
“Cti svojho otca a svoju matku”
V 4. Božom prikázaní nám Boh káže ctiť si Božích
zástupcov na zemi, totiž rodičov a duchovnú i svetskú
vrchnosť.

POVINNOSTI VOČI RODIČOM
Rodičom patrí česť, lebo sú Boží zástupcovia a naši
najväčší dobrodinci.
My sme vlastne len deťmi nebeského Otca. No on nás
necháva živiť a vychovávať skrze našich rodičov. Rodičia teda
pri výchove svojich detí zaujímajú Božie miesto. Preto rodičia
sú Boží zástupcovia. Ako zástupcovia Stvoriteľa sú i preto, že
deťom dali život. Preto rodičov máme uctievať podobným
spôsobom ako Boha. Ako miestodržiteľovi preukazuje sa tá
istá česť, čo panovníkovi, lebo je jeho zástupcom, tak i rodičom
patrí podobná úcta, ako Bohu, lebo sú jeho zástupcami na
zemi.
Kto opovrhuje rodičmi, opovrhuje Bohom. Preto zvolal
sv. Augustín po svojom obrátení: «Keď som opovrhoval svojou
matkou, ktorú si mi dal, opovrhoval som, Bože, tebou samým”.
Rodičia sú naši najväčší dobrodinci. „Koľko pretrpela za
teba tvoja matka, koľko nocí bez spánku strávila pre teba,
koľkokrát musela pre teba opustiť jedlo i nápoj, koľký strach
mala, keď si bol v nebezpečenstve! Koľko námah a práce mal
tvoj otec, aby sa postaral o tvoj pokrm a odev! Keď teda tvoji
rodičia toľko urobili a prestáli pre teba, akože by si mohol byť
voči nim nevďačný?“ (Sv. Ambróz).
Aj sám Boží Syn si ctil svoju Matku a svojho pestúna, sv.
Jozefa. “Cti si svojich rodičov, lebo i Boží Syn si ctil svojich. Veď
sa o ňom hovorí: Bol im poddaný”.

Rodičom máme preukazovať česť skrze úctu, lásku a
poslušnosť.
Prvá povinnosť kresťanov je, aby sa rodičom za námahy
a obete pri výchove odmenili. Povinnosť úcty a lásky trvá po
celý život, povinnosť poslušnosti nie. To je preto, že pohnútky,
čo nútia nás k úcte a láske, nikdy neprestanú. No raz
osamostatnením sa prestane príčina, čo nás zaväzuje k
poslušnosti.
Aj vtedy si máme ctiť rodičov,
keď sú chudobní alebo nízko
postavení. Kráľ Šalamún zostúpil z
trónu pred svojou matkou, ktorá
pochádzala len z nízkeho rodu,
poklonil sa jej a posadil ju potom k
sebe na pravo. Pápež Benedikt XI.
(rok 1303) nedopustil, aby sa mu
jeho matka, chudobná práčka,
predstavila v nádherných šatách;
poslal ju preč a musela sa zase
obliecť do chudobných šiat. Len
potom ju vľúdne prijal.
Aj v tom prípáde, keby rodičia nežili dobre, patrí im úcta
a to pre postavenie, ktoré majú voči svojim deťom ako Boží
zástupcovia. Hoci by socha Pána Ježiša nebola vydarená,
predsa nesmieme voči nej preukazovať opovrhnutie. Chyby
rodičov majú sa zakrývať plášťom lásky, t. j. mlčanlivo znášať.

