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Cinstirea părinților: o poruncă învechită?
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„Cinstește pe tatăl
tău și pe mama ta,
pentru ca să ți se
lungească zilele în
țara pe care ți-o
dă Domnul
Dumnezeul tău”
(Exodul 20.12)

oi credem că cea de-a cincea poruncă
a Decalogului își păstrează actualitatea
și în zilele noastre. Cu toate acestea,
unii o consideră învechită și nu îi mai acordă nici
atenție, nici împlinire. În cele ce urmează, dorim
să argumentăm, prin prisma Scripturii, importanța
ei pentru fiecare generație.
Porunca a cincea face parte din cea de-a doua
tablă a legii, care tratează modul în care oamenii se
relaţionează între ei. Dumnezeu a fixat un rang în
mediul familiei, iar poporul evreu trebuia să preţuiască acest rang de autoritate. Conform acestei porunci, tatăl şi mama sunt puşi pe aceeaşi poziţie (mai
ales că în Lev. 19:3 tatăl e amintit al doilea). Baza
acestei cerinţe ar fi întipărirea chipului divin în
părinţi, ca de altfel, în fiecare om, şi obligaţia copiilor de a-i privi în acest fel (Alec Motyer, The
Message of Exodus. The Days of our Pilgrimage).
A cinsti – semnificaţii
Verbul „a cinsti” (în ebr.ַכֵּ֥בּד, kābôd) poate fi
tradus și prin „glorie” sau „cu greutate”. Deci
„a onora pe cineva în contextul israelit însemna a-l
considera vrednic şi de valoare” (Jay W. Marshall,
Decalogue, p.176). În Septuaginta, verbul folosit
pentru „a onora” este timao, care se referă la valoarea unei persoane sau a unui obiect (Clifton J. Allen,
The Broadman Bible Commentary, p. 398). Conform
acestei traduceri, porunca ar cere preţuirea părinţilor.
A onora părinţii se referă la: „a-i preţui, a le purta de
grijă, a le arăta afecţiune, a le arăta respect sau a avea
reverenţă faţă de ei” (Frank E. Gaebelein, The Expositorʼs Bible Commentary, p.424). Verbul kābôd
e pus de-a lungul Scripturii în legătură cu „ceea ce
este important sau substanţial (Fac. 13:2; Ezec. 27:25),
serios, (Fac. 18:20; Is. 24:20), cu demnitate şi care
posedă statut (Iov 14:21; 2 Sam. 6:20)” (Alec Motyer,
op.cit.). A onora poate fi înţeles şi prin „a preţui foarte
mult”, prin „a arăta respect” sau prin „a glorifica şi
a înălţa” (Brevard S. Childs, The Book of Exodus.
A Critical, Theological Commentary, p.418).
Dumnezeu acordă o mare importanţă cinstirii
părinţilor, căci în Levitic 19:3 această indicaţie pare
a ocupa acelaşi loc cu porunca referitoare la Sabat.
Mai mult, în loc de verbul „a onora” aici apare verbul
„a se teme” ()ִתּיָ֔רא. Dacă faţă de oameni, în general,
ni se cere să arătăm dragoste, faţă de părinţi trebuie
să manifestăm respect şi teamă (C.F. Keil şi F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament. The
Pentateuch).
A cincea poruncă cuprinde formularea „Domnul
Dumnezeu tău”, prin aceasta Dumnezeu făcând din
problema cinstirii părinților o chestiune care Îl
privește în mod direct (Willem Hendrik Gispen,
The Bible Studentʼs Commentary). John Durham
afirmă că după cum „relaţia cu YHWH este începutul Legământului, aşa această relaţie este înce-

putul societăţii, punctul inevitabil de pornire pentru
orice relaţie umană” (John I. Durham, Word Biblical
Commentary. Exodus, p.290).
Responsabilităţile părinţilor
Înainte de a vorbi despre datoriile copiilor faţă
de părinţi, e drept să amintim şi despre datoriile părinţilor faţă de copii. Respectul cuvenit ascendenţilor
trebuie cultivat în caracterul descendenţilor printr-o
continuă educaţie din partea părinţilor, începând
chiar din faşă (Cornelius Greising, Decalogul şi
Crucea). În familie se învaţă „cei şapte ani de acasă”,
or dacă părinţii şi-ar îndeplini cu onoare această
datorie, mulţi copii ar evita încălcarea celorlalte
porunci din Decalog. S-a constatat în urma unor
cercetări vis-a-vis de familie, că în genere cine
respectă această poruncă are mai puţine şanse să
intre în categoria persoanelor vicioase (Ida
Schottek, Vechiul Testament. Adevăruri eterne).
Rolul părinţilor în creşterea şi educaţia copiilor
este extrem de important, deoarece este vorba despre
cea mai nobilă datorie încredinţată părinţilor, un
privilegiu de a forma copiii cu un caracter sănătos
(Phil McGraw, Familia mai presus de orice).
Unii se întreabă dacă e logic ca părinţii ce trăiesc
o viaţă imorală să pretindă cinste din partea copiilor lor. Pot învăţa ei bunele maniere de la astfel de
părinţi? Răspunsul acestora e că este imposibil ca
într-un mediu dezorganizat copiii să-şi mai poată
respecta părinţii (Abd-Ru-Shin,Cele ZecePorunci
ale Tatălui Nostru).
Pe de altă parte, porunca nu condiționează cinstirea părinților de vreun merit al acestora, ci stabilește o regulă pozitivă, bazată doar pe calitatea de
„tată” și „mamă”. Astfel, respectul copiilor nu trebuie câștigat (James K. Bruckner, New International
Biblical Commentary. Exodus). Cinstea acordată
părinţilor este o datorie pe care copiii trebuie s-o
achite ca recunoştinţă faţă de cei ce i-au adus la
viaţă, respectul necesită acordat mai presus de
calităţile ori de defectele părinţilor (Michel Kubler,
Mic îndreptar de credinţă).
Analizând cele două puncte de vedere expuse,
noi credem că părinţii ar trebui respectaţi pentru
simpla lor calitate de părinţi. Când vine vorba de
ascultare, însă, lucrurile se schimbă. Vor fi unele
lucruri bune în care pot să dea ascultare, dar în acelaşi timp vor trebui să tranşeze bine de unde până
unde ascultă şi unde intervine decizia lor.
Moduri de cinstire a părinților
Ascultarea de părinţi se manifestă diferit în funcţie
de etapele vieţii. Astfel, în copilărie, ascultarea
trebuie să fie deplină (cu unele excepţii, pe care
le vom discuta mai târziu), aşa cum găsim scris în
Coloseni 3:20: «Copii, ascultaţi de părinţii voştri în
toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului».
Continuare...

Unii vor comenta afirmaţia apostolului Pavel
privind ascultarea copiilor de părinţi în mod
necondiţionat, calificând-o ca fiind depăşită.
Astăzi, tocmai asta se întâm-plă în multe
familii, în primul rând datorită faptului că
părinţii le fac toate mofturile copiilor, iar
când ajung mari, lucrurile se inversează.
Tinerii sunt chemaţi să coopereze şi
să caute să păstreze o bună relaţionare cu
părinţii lor. Un paragraf din Proverbe este
ilustrativ în acest sens: „Fiule, dacă vei primi
cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei
ruga pentru pricepere; dacă o vei căuta
ca argintul şi vei umbla după ea ca după
o comoară, atunci vei înţelege frica de
Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu” (Prov. 2:1-5). În cultura evreilor, tatăl
reprezenta autoritatea în viaţa copiilor, iar
cuvântul lui trebuia respectat întocmai.
Or, în versetele citate observăm că tatăl
sfătuieşte mai degrabă pe copilul său: „Când
tânărul ajungea la o anumită vârstă, autoritatea părintească încă exista, dar era prezentată sub această formă care implica o negociere, dacă putem spune aşa” (Cristian Barbosu, op.cit., pp.117-118).
Trebuie să specificăm aici că tinerii,
în ciuda faptului că au trecut de majorat,
nu trebuie să uite că atâta vreme cât le trăiesc părinţii, tot copii sunt. Aceasta implică
faptul că, din respect pentru părinţi, se vor
consulta cu ei în problemele majore ale vieţii.
Întotdeauna părinţii vor avea dorința de a
fi consultaţi de copii în vederea luării unor
decizii importante.
Copiii ajunşi maturi trebuie şi ei să îşi
cinstească părinţii, sprijinindu-i la bătrâneţe
şi având grijă ca nevoile să le fie împlinite.
Un text din Noul Testament care susţine acest
lucru este 1 Timotei 5:4 „Dacă o văduvă
are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să
se deprindă să fie evlavioşi întâi faţă de cei
din casa lor şi să răsplătească ostenelile
părinţilor, căci lucrul acesta este plăcut
înaintea lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte,
„dacă până acum părinţii s-au ostenit pentru
ei, de-acum înainte este datoria lor să se
ostenească pentru părinţi” (Cristian Barbosu, op.cit., pp.120).
Și Andreasen consideră că părinţii trebuie să fie respectaţi chiar şi când copiii
ajung la vârsta adultă: aceştia trebuie să ţină
cont de sfaturile sau de criticile lor, nu să
îi neglijeze. Când părinţii necesită să fie
îngrijiţi, e de datoria copiilor să le creeze
acestora cele mai bune condiţii, să-i facă
„să se simtă bineveniţi, doriţi, iubiţi, să se
simtă că şi ei fac parte din familie” (M.L.
Andreasen, Decalogul, p.49). Deci copiii
trebuie să le ofere iubire părinților, să îi sprijine în greutăți, să le păstreze o imagine bună

în societate, să le fie alături (Ellen White,
Patriarhi și Profeți).
Conform lui Douglas K. Stuart (The
New American Commentary), porunca se
referă la orice modalitate de cinstire a părinţilor, în orice moment, dar priveşte mai
ales acordarea de ajutor şi sprijin părinţilor
înaintaţi în vârstă.
Extinderea poruncii
Cei mai mulți interpreți apreciază că
porunca nu vizează strict modul de raportare dintre părinți și copii. Creștinii au obligația să respecte autoritățile rânduite de
Dumnezeu, atât pe plan spiritual, cât și
social. Motivul rezidă din faptul că Însuși
Dumnezeu a decis funcționarea societății
în cadrul unei organizări ierarhice a autorității (John D. Currid, Comentariu asupra
cărții Exodul). Și Ellen White opinează că
porunca se referă atât la liderii bisericești,
cât și la orice altă formă de autoritate.
Faptul că porunca cinstirii părinţilor
se extinde şi la respectul pe care creştinii
trebuie să îl acorde autorităţilor civile şi
spirituale reiese tocmai din afirmaţiile Apostolului Pavel. Apostolul îl îndeamnă pe tânărul său discipol, Timotei, să-i respecte pe
cei aşezaţi în poziţia de conducere, deoarece lucrul acesta îi aduce cinste lui Dumnezeu: „Vă îndemn, dar, înainte de toate, să
faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri
pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru
toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să
putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită,
cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul
acesta este bun şi bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru...” (1 Timotei 2:1-3).

De asemenea, Apostolul le scria creştinilor din Roma să dovedească ascultare
şi respect faţă de autorităţile romane, motivând necesitatea acordării respectului
deoarece ei sunt aşezaţi de Dumnezeu să
vegheze la respectarea legilor. Cinstea pe
care noi le-o vom acorda nu depinde neapărat de faptul că ei o merită sau nu, ci o
dăm datorită poziţiei pe care o deţin. Or,
cine se împotriveşte acestor legi, de fapt
Îl necinsteşte pe Dumnezeu (Rom. 13:1-7).
Suntem învăţaţi să ne cinstim părinţii
biologici ce se îngrijesc de hrană, îmbrăcăminte, adăpost, educaţie. În mod asemănător se cuvine să-i cinstim pe liderii noştri spirituali, deoarece aceştia se îngrijesc
de hrana sufletului. După cum trupul fără
hrana biologică moare, la fel se întâmplă
şi cu sufletul care nu e alimentat cu hrana
spirituală ce o împart slujitorii: „Ascultaţi
pe mai-marii voştri şi fiți-le supuși, căci ei
priveghează asupra sufletelor voastre, ca
unii care au să dea socoteală de ele; pentru
ca să poată face lucrula acesta cu bucurie,

nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi
de niciun folos” (Evrei 13:17).
Câteva exemple concrete sunt sugestive pentru această discuție (Peter Masters,
Reguli date de Dumnezeu pentru sfințenie):
de pildă, Iosif le povestea fraţilor săi că
Dumnezeu l-a făcut „un tată lui faraon”
(Gen. 45:8). În perioada în care nu era
împărat în Israel, o vreme în care conduceau judecători, Debora era considerată
„o mamă în Israel” (Jud. 5:7). În mod
asemănător, Apostolul Pavel le aminteşte
creştinilor din Corint că el le-a fost tatăl
spiritual: „Căci chiar dacă aţi avea zece
mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi
mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie” (1 Corinteni 4:15).
Cinstirea liderilor va preveni apariţia
multor dificultăţi şi va asigura stabilitate.
În Epistola către Evrei vom găsi câteva
sfaturi utile în ce priveşte cinstea dată slujitorilor spirituali: „Aduceţi-vă aminte de
mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul
lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de
seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire
şi urmaţi-le credinţa!” (Evrei 13:7).
Porunca a cincea îi pomeneşte atât pe
mamă, cât şi pe tată, pentru că liderii
spirituali trebuie să-şi exercite autoritatea în dragoste (Peter Masters, op.cit.).
Făgăduinţa
Porunca a cincea se finalizează diferit
de toate celelalte porunci, prin următoarea promisiune: „pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Ex. 20:12). În Deuteronom 5:16 promisiunea e dublă: „ca
să ai zile multe și să fii fericit în țara pe
care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău”.
Promisiunea subliniază „binecuvântările bogate ale societăţii care este în
armonie cu ordinea divină” (Brevard S.
Childs, op.cit., p.419). Acestea ar putea
viza aspecte ce depășesc existența pământească a persoanei care a împlinit porunca,
prin binecuvântare asupra urmaşilor, sau
chiar prin urmări în eternitate (Victor P.
Hamilton, Exodus. An Exegetical Commentary, p.342).
Cât priveşte promisiunea longevităţii,
aceasta este legată direct de cinstirea părinţilor. Astfel că cine doreşte viaţă lungă
pe pământ va trebui întâi să-şi cinstească
părinţii biologici şi apoi Îl va cinsti şi pe
Părintele Ceresc (Ioan Chirilă, Fragmentarium exegetic filonian II).
(continuare în pag. 14)
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