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ŠTVRTÉ BOŽIE PRIKÁZANIE
“Cti svojho otca a svoju matku”
HRIECHY PROTI 4. BOŽIEMU PRIKÁZANIU
Proti 4. prikázaniu Božiemu hreší, kto si nectí rodičov, je
voči nim neláskavý alebo neposlušný.
Nectí si rodičov, kto je voči nim napr. hrubý, ohovára ich,
hanbí sa za nich a podobne. Cham sa posmieval svojmu otcovi
Noemovi, keď bez viny ležal v stánku opitý a obnažený. Preto
otec vyslovil kliatbu na jeho potomstvo (jeho potomkovia jeho
bývajú v Afrike a mnohí sú ešte dnes pohania).
Neláskavý je voči rodičom, kto ich napr. nenávidí, v
núdzi im nepomáha, okráda ich a pod.
Jakubovi synovia, čo predali svojho brata Jozefa,
zarmútili otca a klamali mu. Absolón ohováral svojho otca pod
bránou paláca, klamal mu pri odchode do Hebronu a vzbúril sa
proti nemu. Neposlušní voči rodičom boli dvaja synovia
najvyššieho kňaza Héliho.

Deťom, čo si nectia svojich rodičov, Boh hrozí: hanbou a
potupou na zemi, nešťastnou smrťou a večným
zatratením.

Duchovná moc je vznešenejšia, lebo vedie človeka k
večnému cieľu; svetská moc sa stará len o pominuteľný
blahobyt ľudí.

„Keď bude Boh v súdny deň už tak prísny voči tým, čo
cudzím nepreukazovali skutky milosrdenstva, o koľko bude
prísnejší voči tým, čo boli voči vlastným rodičom neláskaví“ (Sv.
Bernardín).
„Neposlušní rodičom hodní sú smrti“ (Rimanom 1, 30-32).
POVINNOSTI VOČI PREDSTAVENÝM
K spravovaniu ľudskej spoločnosti postavil Boh dve
moci, duchovnú i svetskú vrchnosť. Duchovnej vrchnosti
zveril správu duší, svetskej udržovanie poriadku a pokoja.
V celom stvorenstve nachádzame istú závislosť jedných
bytostí od druhých: mesiac závisí od zeme, zem a iné planéty
od slnka; ríša nerastov slúži rastlinstvu, toto zase živočíšstvu a
všetka človeku. Ba nachádzame i medzi živočíchmi, že jedny sú
podriadené druhým: nad včelami panuje matka (kráľovná), I
na svojom tele vidíme, že niektoré údy panujú, iné sú
podriadené.
V duchovnom svete nachodíme tú istú závislosť, čo v
telesnom; sú anjeli vyššej i nižšej triedy.
Práve tak chcel Boh, aby i medzi ľuďmi boli predstavení
a poddaní. Dokonca pre ľudí, zranených dedičným hriechom,
sú vrchnosti doslova potrebné. Bez hlavy by sa povodilo
ľudskej spoločnosti práve tak, ako vojsku bez vodcu. Čo je
trám v múre, to je vrchnosť v štáte.

Ak máte otázky alebo témy, na ktoré chcete odpoveď vo
Farskom liste, môžete ich vhodiť do poštovej schránky na fare
(aj anonymným spôsobom).

