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Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta 
Textul de bază: Exodul 20:12 

 

Istoria zilei 
 
• Ziua mamei a fost întrodusă de Ann Jarvis (1864-1948) cu ocazia decedării 

mamei ei în anul 1905 
• În biserica ei Methodistă din Grafton (West Virginia USA) cât şi în statul 

Virginia ziua mamei au fost sărbătorite din anul 1915 ca zi de sărbătoare 
• Este frumos dacă parem odată pe an cinstim mamele dîn mijlocul bisericii 

noastre 
• Noi vrem să lărgim puţin tema ziua mamei ca ziua părinţiilor  

Exodul 20:12 
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în 
ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. 

• Este oare nevoie de o astfel de poruncă? 
 

Dumnezeu porunceşte 
 
• Noi socotim poruncile lui Dumnezeu ca fără valabilitatea pentru zilele noastre 
• Ca învechite, necombatibile în societatea şi în secolul în care trăim 
• Dar cuvântul lui Dumnezeu are o valoare vecinică, valabil şi pentru azi 
• Dar pentru ce o poruncă, dacă conţinutul e logic şi clar 
• Oare este nevoie de o poruncă ca să respiri? Nu! O faci automat. 
• Respiraţia este automată, dar ce respiri, nu: aeri curat sau fumul de ţigară? 

 
Conflicte de generaţie au fost în trecut şi vor fi şi în viitor 
• Biblia ne arată cazuri, în care copii au pierdut stima faţă de părinţi 

o Fete lui Lot, care din lipsa de bărbaţi au îmbătat pe tatăl numai pentru 
a primi un copil dela el (Geneza 19:30-38) 

o Fii făţarnici a lui Iacov, care au vândut pe fratele lor, au înmuiat 
hainele lui în sângele unui animal şi au susţinut faţă de tatăl lor că a 
fost ucis de un animal sălbatic (Geneza 37:12-36) 

o Fii nestăpâniţi a lui Eli, care au trăit o viaţă în curvie şi care au 
întrebuinţat jertfa pentru Dumnezeu pentru avantagele personale (1 
Samuel 2:12 -36) 
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o Fii lui Samuel – Ioel şi Abia - care se dădeau la lăcomie, luau mită şi 
călcau dreptatea (1 Samuel 8:1-3) 

o Fiul lui David, Absalom, care a curvit cu nevestele tatălui şi care vroia 
să-l ucidă, neţinând cont, că dragostea tatălui a fost mai mare 

2 Samuel 18:33 
Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porţii, şi a 
plâns. Pe când mergea, zicea: ,,Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu 
Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!” 

• Noi putem continua până în zilele noastre arătând cazuri, în care copii 
subminează credinţa şi învăţătura bună a părinţilori 

• Apostolul Pavel sublinează această necesitate 
Efeseni 6:2-3 
,,Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncă însoţită 
de o făgăduinţă- ,,ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 
 

A cinsti părinţii înseamnă a le respecta 

 
• În timpul de astăzi respectul faţă de cei cu vârsta înaintată nu mai este modern 
• Numai politicieni, care au nevoie de votul lor, se mai ocupă de ei 
• Pentru generaţia tânără, bătrânii sunt o piedecă şi un obstacol  
• Eu stiu de un nepot care a spus bunicului la ziua lui de naştere,când acela a 

îndeplinit 70 de ani – “cu vârsta aceasta ai îndeplinit dreptul tău de a trăi”. 
• Intrebarea rămâne numai, de unde cunoaşte copilul acesta frază? 

Pildele sau Proverbele lui Salomon 23:22 
Asculă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta, când a 
îmbătrânit. 
 

A cinsti părinţii înseamnă a prelua răspundere  

 
• Aşa cum ne ocupăm noi cu copii noştrii astăzi, aşa se vor ocupa ei cu noi, când 

o să fim noi odată bătrâni  
• Dacă din motive de câştig şi de bunăstare, punem copilul nostru în vârsta de 

doi ani în creşă, atunci şi ei la timpul portivit o să ne împingă pe noi în azilul 
de bătrâni 

• Doar şi noi am făcut cu ei aşa – şi dela noi au învăţat purtarea aceasta 
• A cinsti înseamnă, de a le acorda onoarea de a trăi 
• Şi pentru un om mai în vârstă e mai greu schimbarea domiciliului cât şi a 

împrejurimii lui într-un loc necunoscut şi neobijnuit 
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A cinsti părinţii înseamnă despărţire 

 
• Cunoaşteţi expresia: “Pensiunea mama”, când un tânăr necăsătorit locuieşte 

până la o vârstă înaintată la mama 
• Doar e mai practic, mai ieftin şi “mama şi aşa o face cu mare plăcere“ 
• Problema se naşte atunci, când deodată fiul sau fiica nu mai sunt singuri – şi 

părinţii nu vor să lase copii să înceapă o vieţă nouă – fără supravegherea 
părinţilor, într-o altă locuinţă sau chiar într-un alt loc 

Geneza 2:24 
Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta 
sa, şi se vor face un singur trup. 

• Părinţii, care nu vor să se despartă, să cedeze de copii lor căsătoriţi, contrazic 
prin purtarea şi atitudinea lor Cuvântului lui Dumnezeu 

• Ei se socotesc ca mai competent şi cu mai mare experienţă 
• Prin desprinderea lor, părinţii dau copiilor posibilitatea, ca Dumnezeu să ia 

conducerea lor în Mâinile Sale 
• Sarcina părinţiilor rămâne maideparte: purtarea lor în rugăciune 
• Duhul Sfânt nu vorbeşte cu nepoţii, ci numai cu copii lui Dumnezeu 
 

A cinsti părinţii înseamnă de a schimba priorităţiile 

 
• Este greu de înţeles, dacă susţine cineva, că dacă ai găsit o altă prioritate în 

viaţă, atunci cel care a fost pe locul întâi creşte în cinste  
• Dar aşa este, atunci când începi o viaţă nouă cu Isus Cristos  
• Isus Cristos, Salvatorul şi Mântuitorul tău primeşte primul loc de onoare şi de 

cinste în viaţa ta 
Luca 14:26 
,,Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe 
nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa 
sa, nu poate fi ucenicul Meu. 
Matei 19:29 
Şi ori şi cine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va 
moşteni viaţa vecinică. 
Matei 12:46-50 
Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau 
afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis: ,,Iată, mama Ta şi 
fraţii Tăi stau afară, şi caută să vorbească cu Tine.” Dar Isus a răspuns 
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celui ce-I adusese ştirea aceasta: ,,Cine este mama Mea, şi cari sunt fraţii 
Mei?” Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis: ,,Iată mama Mea şi 
fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi 
este frate, soră şi mamă.” 

• Isus nu neghează valoare şi importanţa denumirii “mamă” sau “frate” 
• Dar El schimbă prioritatea şi influenţa în viaţa omului 
• Nu mai este mama sau tata, care conduce şi coordonează viaţa copilului, ci 

Domnul nostru Mântuitor 
• Prin Duhul Sfânt, Domnul conduce şi sfătuieşte viaţa noastră pe acest pământ 

Ioan 14:26 
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-
am spus Eu. 
Romani 8:16 
Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu. 

• Şi dacă părinţii noştri, mama sau tata ne părăsesc, avem unul, care nu ne v-a 
părăsi niciodată: Tatăl nostru ceresc 

Psalmii 27.10 
Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte. 
Isaia 49:15 
Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de 
rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu 
niciun chip. 

• Ca părinţi avem o sarcină: să aducem copii noştrii la Domnul 
Luca 2:41-42 
Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paştelor. 
Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul 
praznicului. 

• Exemplul părinţilor era cel mai puternic ghid în educaţia lui Isus 
Efeseni 6:2-3 
,,Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncă însoţită 
de o făgăduinţă- ,,ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 
 
                                           Amin 
 
 


