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1 – Innledning
Da Jesus underviste folk, fjernet han ikke de ti bud, men la til en dypere forståelse av dem. Han lærte oss å forstå dem gjennom hans
liv, og hans død og oppstandelse.
Ett av budene er spesielt rettet til foreldre og barn: «Du skal hedre
din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud
gir deg» (2 Mos 20,12)1. I denne katekesen spør vi oss selv: Hvordan
kan vi forstå dette budet gjennom det Jesus har gjort for oss?

2 – Lese og forstå Den hellige skrift
Lesning fra apostelen Paulus’ brev til Efeserne (6,1-5)
61 Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2 Du skal
hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3 så det kan gå deg godt og
du kan leve lenge i landet. 4 Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi
dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.

2.1— Forklaring
Hele Paulus’ brev til efeserne setter søkelyset på Jesus Kristus. Alt tilhører ham. Når folk gifter
seg i kirken, for Gud, inviterer de Kristus inn i sitt forhold og bekjenner at han er Herre, også
over deres barn. Når foreldre bærer barna sine til dåpen, er det helt konkret uttrykk for dette.
Paulus ønsker å fortelle oss at fordi barn først og fremst tilhører Kristus, så er de også kalt til å
vokse i ham og bli mer lik ham. Han sier ikke til foreldre hva de skal gjøre for å få barna til å
elske og respektere dem, men på samme måte som han talte direkte til ektefeller et par linjer
tidligere i brevet, så taler nå direkte til barna. Så hva er det han sier?

1Bibeltekster er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.
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Vers 6,1: Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og
riktig. Nøkkelordene her er «i Herren», som også kan bety: «fordi dere er i Kristus». Jesus ga
sitt liv for deg, for oss alle, og lever i oss. Han ønsker å lære oss å være forståelsesfulle,
tilgivende og omsorgsfulle. Det starter med dem som er nærmest oss. Lydighet betyr å lytte
og adlyde. På den måten kan vi lære å være forståelsesfulle og omsorgsfulle.
Vers 6,3b-4: Et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Hvis forholdet
mellom foreldre og barn er vanskelig, kan dette være veldig tøft for foreldrene. Grunnen til at
vi skal være lydige i Herren, er likevel ikke at vi skal ha fornøyde foreldre. Egentlig er det aller
viktigst for din egen del, fordi det hjelper deg å vokse som menneske. Det er nettopp det et
godt og langt liv handler om: Å være den beste personen du kan være, og til det trenger du
hjelp av Jesus.

2.2— Oppsummering og praksis
Hvordan hjelper det oss å være lydig? Det hjelper oss å bli bedre til å lytte
og forstå andre synspunkter. Viktigst av alt hjelper det oss til å forstå at
ikke alt handler om oss selv. Noen ganger må vi gjøre ting vi synes er
kjedelige og ikke liker engang, fordi det er til det beste for andre. Slik
lærer vi å elske som Jesus elsket oss.

3 – Teologisk og åndelig refleksjon
Kristi kjærlighet til oss er ubetinget. Han trenger ingen spesiell grunn til å elske. Vi trenger ikke
en gang å gjøre noe for at han skal elske oss. På den andre siden er det en hel rekke grunner
til at vi skal elske ham. Han skapte oss, han frelste oss osv.
Vi kan på en måte si det samme om forholdet vårt til våre foreldre. De trenger ikke noen
spesiell grunn til å elske oss. Vi er barna deres, det holder for dem! Vi trenger ikke gjøre noe
for at de skal elske oss. Samtidig er det en hel rekke grunner til at vi skal elske dem. Kirken
peker på de viktigste tingene:
Barn skal være takknemlige overfor foreldrene sine først og fremst fordi de mottok livet
gjennom deres kjærlighet. Denne takknemligheten oppretter et livsvarig forhold
kjennetegnet av kjærlighet, respect, ansvarlighet og rett forstått lydighet. Særlig i tider
med nød, sykdom og alderdom skal barn kjærlig være der for sine foreldre og trofast ta
vare på dem. (YOUCAT, 371)
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4 – Snakke sammen og be sammen
Spør dere selv hvordan dere kan støtte hverandre og ha omsorg for hverandre i dagliglivet.
Er det noe i deres daglige rutiner som kan bli bedre?
Er det noe du kan eller burde dele fra ditt personlige liv, som kan hjelpe dere til å forstå
hverandre bedre?
Foreldrene ber sine barn om å be for dem, både etter denne katekesen og hver dag:
Gud, min Skaper,
slik som du en gang
la meg i mine foreldres hender,
slik legger jeg i dag mine foreldre og deres veier
i dine hender.
Jeg takker deg for at de finnes.
De bar fødselens smerte,
hadde omsorgen for meg og lot meg bryte opp.
De tok imot meg,
og de gav seg til meg.
Jeg ber om din kjærlighet til dem.
Amen.
(Bernhard Meuser, fra Youcat Ungdomsbønnebok, s. 131).
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