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Temat: Jestem dzieckiem moich rodziców oraz 

prawdziwym chrześcijaninem. 

"Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, 
da tobie." (Wj 20, 12) 

 Czwarte przykazanie Boże nakazuje dzieciom okazywanie czci rodzicom. 

Stoi ono na straży miłości, która jest fundamentem życia rodzinnego. Szacunek i 

miłość do rodziców ma być odpowiedzią na ich miłość okazywaną dzieciom. 

Przez rodziców Bóg obsypuje nas wyjątkowymi darami: przez nich dał nam życie 

i przygotował nas do samodzielnego życia.  

 Czy jesteś chrześcijaninem? 

Czy możesz dać twierdzącą odpowiedź na to pytanie? Możesz być pewny, że jesteś chrześcijaninem, jeżeli 
odpowiesz TAK na następujące pytania: 

1. Czy przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak, to narodziłeś się 
na nowo, to znaczy przyjąłeś nowe życie, życie Pana Jezusa.  

2. Czy powierzyłeś siebie Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi? 
Inaczej mówiąc, czy trwasz w wierze w Niego? Jeżeli tak, to Jezus 
Chrystus jest w tobie. „ 

3. Czy otworzyłeś dla Chrystusa drzwi i powitałeś Go w swoim 
sercu? Jeżeli tak, to On wszedł i zamieszkał w tobie. On powiedział: 
„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy Mój głos i otworzy drzwi, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”  

Odpowiedz na pytania: 

1. Jakie są nasze obowiązki wobec rodziców? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kim jest chrześcijanin? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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  SANA/ EPA/ PAP Maalula  

W Maaluli nadal trwają walki między wojskami rządowymi i różnymi ugrupowaniami rebeliantów, którzy 5 

września opanowali to syryjskie miasteczko. Odległe 60 km od stołecznego Damaszku, było ono zamieszkałe 

przez licznych chrześcijan, mówiących jeszcze, tak jak Chrystus, po aramejsku. Siły rządowe wkroczyły tam 

ponownie, ale powstańcy opierają się, strzelając z licznych domów na skalistych zboczach. 

 

7 września islamiści zabili w Maaluli trzech katolików obrządku melchickiego, a sześciu innych uprowadzili. 

Można stwierdzić z całą pewnością, że trzej zamordowani, Mikhael Taalab, Antoun Taalab i Sarkis el Zakhm, 

ponieśli śmierć za wiarę w Chrystusa. Gdyby się Go zaparli, uszliby z życiem. Potwierdza to świadectwo 

kobiety, która była z nimi w domu, gdy wkroczyli tam rebelianci, i została przez nich zraniona. Zniszczyli oni 

wszystkie święte obrazy, po czym zażądali przejścia na islam pod groźbą śmierci.  

 

Najmłodszy z trójki, Sarkis, odpowiedział: „Jestem chrześcijaninem i jeśli chcecie mnie za to zabić, zabijcie”. 

Islamiści zamordowali wszystkich trzech. Wyrzucone na ulicę ciała męczenników udało się odzyskać po 

długich pertraktacjach z przywódcami rebeliantów i przewieźć do Damaszku, gdzie napłynęli chrześcijańscy 

uchodźcy z Maaluli. Pogrzeb w tamtejszej katedrze melchickiej prowadził 10 września patriarcha Grzegorz III 

Laham w obecności biskupów różnych wyznań. 
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