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părinții sunt socotiți ca fiind adevărate obstacole în calea succesului imaginat de copii.
 Cea de-a cincea poruncă, aduce în atenția noastră principiul lui Dumnezeu care determină 
relațiile dintre noi. E important de reafirmat că familia este instituția de bază a societății. Nici 
o națiune sau comunitate de oameni nu poate fi mai puternică decât puterea familiilor ce o 
formează. Așa cum este familia, așa este națiunea, comunitatea sau biserica.
  În familie, Dumnezeu a stabilit o ordine care trebuie urmată cu strictețe. Soțul, tatăl, este 
capul familiei care trebuie să se supună, el însuși, în fața voii lui Dumnezeu. Soția, mama, 
trebuie să se supună soțului, nu ca o sclavă, ci ca un ajutor potrivit. Copiii trebuie să se 
supună părinților pentru că doar atunci vor fi binecuvântați. Dacă această ordine va fi 
respectată, Dumnezeu va binecuvânta familia.
 ESTE UN RESPECT CARE SE CERE.
  Acest verset face referire la un anumit mod în care trebuie priviți părinții de către copiii lor. 
Pavel spune în Efeseni 6: 2: ”Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta”. A onora înseamnă a-i da 
o mare greutate, a-l socoti ca fiind ceva valoros. Fără nici un rabat, copiii trebuie să se 
raporteze la părinți cu mare respect. E locul unei adresări directe pentru fiecare copil în parte 
! Părinții nu sunt doi oameni care vor să-ți ruineze bucuriile copilăriei. Ei au fost așezați de 
Dumnezeu în viața ta ca să te crească până ajungi la maturitate... Da, copiii trebuie să asculte 
de părinți. Când nu o fac, de fapt ei refuză să se supună chiar și Domnului (Coloseni 3: 20).
  Personal, aș vrea să dau timpul înapoi, cu ceea ce știu acum. Aș vrea să fiu un copil exemplu, 
dar nu se mai poate... Este atât de rușinos să vezi un copil care-și necinstește părinții.
  Pe măsură ce creștem, noi trebuie să continuăm în a ne trata părinții cu mare respect. Este 
adevărat că poate părăsim casa părintească potrivit textului din Genesa 2: 24, dar chiar și așa 
respectul față de ei trebuie să fie mereu prezent în mintea noastră. Nici un copil nu are voie 
să nesocotească sacrificiul părinților pentru creșterea lui. Domnul Isus a fost un mare 
exemplu și în privința aceasta. În Luca 2: 51 citim că le era supus părinților. În Ioan 19: 27 Își 
onorează mama.
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”Cinstirea părinților”
Exod 20: 12

În ziua de azi sunt tot mai mulți copii care nu-și respectă 
părinții în măsura cerută de Scriptură. De prea multe ori 

Bărburescu Steluța
Ioan Timișan

Horodnic Steliana – 19.03
Oala Avram – 20.03
Torsan Dorica – 20.03
Burghelea Gheorghe – 22.03
Draghia Adela – 22.03
Martinovici Liana – 22.03
MMarinău Carmena – 23.03
Radu Saveta – 23.03

Vidican Daniela – 23.03 
Bumba Karina – 24.03
Selejan Cristina – 24.03
Paulescu Razvan – 24.03
Turcin Adonia – 24.03
Bumba Gabriel – 25.03
DoDoros Vasile – 25.03
Suhăreanu Aurora – 25.03

Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârșită. Cuvân-
tul Domnului este dovedit curat. El este un scut pentru toți 

cei ce se adăpostesc în El.
Psalmii 18:30

ANUNȚURI

1. Duminică, 26.03.2017, vom avea o colectă specială pentru cumpărarea 
casei din vecinătatea bisericii. Atât colecta de dimineață cât și cea de 
după-amiază vor fi folosite în scopul acesta.
2. Duminica viitoare, în cadrul serviciului divin de după-amiază, vor fi 
împreună cu noi studenții creștini.
3.3. Vineri, 24.03.2017, începând cu ora 10, la Biserica Baptistă Betel din 
Timișoara, str. Ady Endre, va avea loc o conferință pentru femeile 
creștine, cu tema “Credința în Acțiune”. Evenimentul va dura până la ora 
17, iar invitate pentru a vorbi la această conferință sunt sora Daniela 
Mariș (București), sora  Maria Vekas  (Satu Mare) și sora Podoleanu 
(R.Moldova).
4.4. Sâmbătă, 25.03.2017, începând cu ora 10, va avea loc o întâlnire specială 
a surorilor din biserica noastră. Încurajăm participarea surorilor într-un 
număr cât mai mare la această întâlnire. De asemenea, nu ezitați să 
veniți împreună cu o prietenă, vecină, rudă, care ar fi bucuroasă să guste 
din părtășia creștină.
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A CINCEA 
PORUNCĂ

Sâmbătă          
10-12 Repetiții Orchestră
18:30-20:30 Întâlnire 
tineret

25 Martie

Vineri  
18-19 Rugăciune cu surorile
19-21 Serviciu divin

24 Martie

Joi 
18-19 Rugăciune cu fraţii

23 Martie

19-21 Repetiții Fanfară

Miercuri 22 Martie

Marţi
19-21 Repetiţii Cor Mixt

21 Martie

Duminică   19 Martie

09-10 Rugăciune
10-10:45 Studiu biblic
10:45-12 Serviciu divin
18-20 Serviciu divin



Foarte mulți tineri refuză sfaturile părinților și ca un rezultat experimentează multe probleme. 
Părinții întotdeauna sfătuiesc din multa lor experiență. Experiența este mult mai înțeleaptă decât 
ignoranța. Ei știu ce este bine și ce este rău !
 ESTE UN RESPECT CARE SE CÂȘTIGĂ.
 Acest verset vorbește deopotrivă și copiilor și părinților. Copiilor le va fi foarte greu să-și cinstească 
părinții care nu trăiesc o viață vrednică de cinste. Sunt cel puțin trei lucruri prin care părinții pot 
să-și câștige respectul copiilor.
  Părinții trebuie să-și amintească faptul că orice copil va respecta o viață care este trăită cu 
credincioșie. Copiii trebuie să-și vadă părinții trăind cu cele mai bune motivații și interese în inimă. 
Să nu așteptăm ca ei să fie credincioși când noi nu suntem !
  Ca părinți ne putem aștepta la respect când suntem corecți. Asta înseamnă că suntem fermi în 
ceea ce spunem, dar și temperați în acțiunile noastre prin dragoste. Lucrul acesta implică două 
metode. Disciplina-sunt părinți care cred că răspunsul la orice infracțiune a copilului este bătaia. 
Lucru greșit ! Libertatea-sunt alți părinți care permit copiilor lor să facă tot ce vor. Din nou, lucru 
greșit ! Aceste două metode reprezintă extremele. Noi trebuie să găsim metoda de mijloc (Prov. 13: 
24; 29: 17). AVERTIZARE: Copiii nu vin cu manual de folosire !!!
 Părinții primesc respectul copiilor când copiii vor vedea că viața părinților se investește în ei.
  ESTE O RĂSPLATĂ CARE VA FI ASIGURATĂ.
 Versetul acesta conține și o promisiune pentru cei care-și cinstesc părinții.
 Cine-și onorează părinții are promisiunea de a avea zile multe pe pământul acesta. Cred că lucrul 
acesta poate fi luat literar. Dacă lucrul acesta este adevărat, și este, atunci putem spune că refuzul de 
a asculta de părinți poate avea ca rezultat vieți mai scurte.
 Dumnezeu nu a promis doar zile lungi, ci și zile fericite, binecuvântate.
 Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri.
  FIȚI BINECUVÂNTAȚI PĂRINȚI, FIȚI BINECUVÂNTAȚI COPII !               

Pastor Ioan Cocîrțeu

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeu tău, ca să ai zile 
multe.” - Deuteronom 5.16

 Era în anul 1727. Într-o mică librărie din Anglia, un bărbat împacheta o cutie cu cărţi, pe care 
urma să le ducă pe piaţa din Uttoxeter pentru vânzare. Era mereu scuturat de accese de tuse. 
Între două accese de tuse, îl rugă pe fiul său în vârstă de 18 ani să ducă el cărţile. Băiatul tocmai 
citea în cartea sa de latină; el auzi rugămintea tatălui, dar nu reacţionă şi rămase pe loc. Veni 
căruţa şi tatăl ieşi în ploaie, ca apoi să pornească la drum circa 30 km. spre piaţă.
  Cincizeci de ani mai târziu, un bărbat în vârstă stătu câteva ore în ploaia care curgea şiroaie în 
piaţa din Uttoxeter. Când ploaia încetă, se îndreptă încet spre căruţă şi porni spre casă. Era 
scriitorul englez Samuel Johnson, fiul vânzătorului de cărţi mai sus-numit. El a fost atât de mult 
urmărit de evenimentele de odinioară, încât a încercat să plătească pentru acea neglijenţă prin 
acest comportament ciudat.
  A cinsti părinţii este mai mult decât o poruncă, este un drept. Copiii îi cinstesc pe părinţii lor 
prin ascultare. După ce au crescut, această cinstire poate fi arătată în continuare prin vizite sau 
telefoane, prin îngrijire şi ajutor, când părinţii au nevoie de acestea.
 Ocaziile pierdute de a da părinţilor cinste şi a le arăta dragoste pot conduce mai târziu la 
durere şi regret.

*****

Adevăratul fiu
  Cu mulţi ani în urmă, într-un oraş murise un negustor bogat. El avea un singur fiu, dar nu-l 
cunoştea nimeni şi nici nu se ştia unde se află. Se dăduse un anunţ în ziar pentru a găsi pe 
adevăratul moştenitor al negustorului. După un timp se prezentară înaintea judecătorului trei 
tineri şi fiecare spunea că este adevăratul fiu al negustorului decedat.
Judecătorul aduse portretul negustorului şi dădu în mâinile fiecărui tânăr un arc şi o săgeată şi 
le zise:
–– Care dintre voi va nimeri semnul care îl voi face pe pieptul negustorului, a aceluia va fi 
moştenirea.
 Zis şi făcut. Primul tânăr trase la ţintă, dar nu nimeri semnul. Al doilea trase aproape de semn. 
Când veni rândul celui de-al treilea tânăr, acesta luă arcul cu săgeata în mână ca să ţintească, dar 
le lăsă jos şi zise:
– Nu, nu voi trage, mai bine mă lipsesc de moştenire.
Atunci judecătorul zise:
–– Tânăr nobil, recunosc că tu eşti adevăratul fiu. Ceilalţi nu sunt fii, căci un fiu adevărat nu va 
ţinti niciodată spre inima tatălui său, chiar dacă este vorba numai de un portret.
 Tineri şi tinere, aţi înţeles învăţătura dată de adevăratul fiu?

CINSTEŞTE PE TATA ŞI PE MAMA!
PRELUARE SAMANTA BUNA

Cinstește părinții
Mihai Ghidora  

Cinstește părinții cu fapte, frumos,
Cinstește-i în viața ta toată,
Răspunde-le cald, moderat și duios
Sărută-le mîna curată.

CăciCăci ei toată viața în piept te-au purtat,
Te-au strîns cu iubire în brațe
Și noaptea, devreme, ei nu s-au culcat
Ci-au stat plini de lacrimi pe față,

Au vrut ca a lor rugăciune vreodat'
S-ajungă la tronul de slavă,
Iar tu prin credință, un fiu de-Mpărat
ȘiȘi-o bună lumină în stradă.

De-aceea li-i tîmpla căruntă de tot,
Iar tu ai succese oriunde,
Fii înțelept și pricepe, te rog,
Căci dragostea lor te pătrunde.

Cinstește părinții mai mult ca oricînd,
Mai mult decît banii și timpul,
CCă viața ni-i scurtă, iar drumul cotit
Ne duce odată cu vîntul...

Cinstește părinții cu fapte, frumos,
Cinstește-i în viața ta toată,
Răspunde-le cald, moderat și duios
Sărută-le mîna curată.


