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Rezumatul Studiului 7 - Unitatea în familie 
 
A  Isus 
 A trăi în Hristos produce schimbări practice în vieţile noastre. (Romani 6:22; 2 

Corinteni 5:17). 
 Cu cât trăim mai aproape de Isus, cu atât suntem mai aproape unii de alţii. 
 Bineînţeles, aceasta se aplică şi în familie. 
 Când Isus este în centrul inimii fiecărui membru al familiei, este unitate între soţ şi 

soţie, între părinţi şi copii, între fraţi şi surori etc. 
B  Dragoste 
 Cuvântul grecesc ágape este folosit în Noul Testament pentru a reprezenta dragostea 

lui Dumnezeu şi dragostea ce ar trebui să o manifestăm noi unii faţă de alţii. 
 Acest tip de dragoste depăşeşte dragostea trupească şi părintească. Aceasta este un 

dar de la Duhul Sfânt (Romani 5:5). 
 Comparându-ţi caracterul după definiţia dragostei ágape din 1 Corinteni 13:4-7. Ce ar 

trebui schimbat în viaţa ta? 
C  Smerenie 
 Din cauza păcatului, egoismul a devenit o parte inerentă a fiecărei fiinţă omenească. 
 Pavel ne încurajează să imităm exemplul umil al lui Hristos (v. 4-8). 
 Putem dezvolta adevărata smerenie doar dacă ne plecăm genunchiul înaintea Crucii. 

D  Supunere 
 Cei ce iubesc pe Dumnezeu sunt chemaţi la supunere unii faţă de alţii. Pavel dă trei 

exemple de supunere: 
— Soţiile supuse soţilor. Efeseni 5:22 
— Copii supuşi părinţilor. Efeseni 6:1 
— Slugile supuse stăpânilor. Efeseni 6:5 

 Acele lucruri erau tocmai ce aştepta societatea din zilele acelea. Deci, de ce sunt 
sfaturile lui Pavel inedite? Cum le putem adapta societăţii actuale? 

 În primul rând, supunerea în Hristos este reciprocă. În al doilea rând, sunt condiţii în 
exemplele precedente: 
— Soţii să se comporte precum Hristos. Efeseni 5:25-33 
— Părinţii să nu-şi întărâte copii. Efeseni 6:4 
— Stăpânii să nu fie ameninţători. Efeseni 6:9 

E  Angajament 
 Fiecare familie a început cu angajament. Acest angajament se aplică întregii familii: 

angajament în căsnicie, între părinţi şi copii, între fraţi şi surori, între rude. 
 Lipsa angajamentului este o cauză a problemelor şi a diviziunilor (vezi povestea lui 

Iosif şi a fraţilor săi). 
 Un angajament puternic creează stabilitate şi legături familiale trainice (vezi povestea 

lui Naomi şi Rut). 
 


