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Studiul 7

Unitatea în familie

Textul de memorat: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie
una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21)

Duminică, 12 mai – Hristos a făcut pace

1. Efeseni 2:11-22; 11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur
de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui
Hristos.
14. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe
cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau
aproape.
18. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii,
oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Galateni 3:28; Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici
parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

2. Romani 6:4-7; 4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca,
după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi
printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie
dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

2 Corinteni 5:17; Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.

Efeseni  4:24-32; 24.  şi  să  vă îmbrăcaţi  în  omul  cel  nou,  făcut  după chipul  lui  Dumnezeu,  de  o
neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: "Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul", pentru că
suntem mădulare unii altora.
26. "Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi." Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea
celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să
dea har celor ce-l aud.
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30.  Să  nu  întristaţi  pe  Duhul  Sfânt  al  lui  Dumnezeu,  prin  care  aţi  fost  pecetluiţi  pentru  ziua
răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să
piară din mijlocul vostru.
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe
voi în Hristos.

Luni, 13 mai – Una prin dragostea Sa

3. 1 Tesaloniceni 3:12; Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de
toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,

Ioan 17:21-23; 21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie
una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una -
23. Eu în ei, şi Tu în Mine - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-
ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

1  Corinteni  13:4-8; 4.  Dragostea  este  îndelung  răbdătoare,  este  plină  de  bunătate;  dragostea  nu
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Marţi, 14 mai – Egoismul distruge familia

4. Filipeni 2:3-5; 3. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să
privească pe altul mai presus de el însuşi.
4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:

1 Ioan 3:16-18; 16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi
deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.
17. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el,
cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?
18. Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

Miercuri, 15 mai – Supunere

5. Efeseni 5:21; Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Efeseni 5:22 - 6:9; 22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;
23.  căci  bărbatul  este  capul  nevestei,  după  cum şi  Hristos  este  Capul  Bisericii,  El,  Mântuitorul
trupului.
24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în
toate lucrurile.
25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,
26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul
acesta, ci sfântă şi fără prihană.
28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se
iubeşte pe sine însuşi.
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29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui,  ci îl  hrăneşte,  îl  îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos
Biserica;
30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
31. "De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un
singur trup."
32. Taina aceasta este mare - (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). -
33. Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. 

Capitolul 6
1. Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.
2. "Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă -
3. "ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ."
4.  Şi voi,  părinţilor,  nu întărâtaţi  la mânie pe copiii  voştri,  ci  creşteţi-i  în mustrarea şi învăţătura
Domnului.
5. Robilor, ascultaţi  de stăpânii  voştri pământeşti,  cu frică şi cutremur,  în curăţie de inimă, ca de
Hristos.
6. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi
ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.
7. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,
8. căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi
făcut.
9. Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi
al vostru este în cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului.

6. Efeseni 5:22; Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;

Efeseni 6:1; Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

Efeseni 6:5; Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă,
ca de Hristos.

Joi, 16 mai – Să iubim aşa cum promitem!

7. Geneza 33:12-14; 12. Esau a zis: "Haidem să plecăm şi să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta."
13. Iacov i-a răspuns: "Domnul meu vede că copiii sunt mici şi am oi şi vaci fătate; dacă le-am sili la
drum o singură zi, toată turma va pieri.
14. Domnul meu s-o ia înaintea robului său; şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va
merge înaintea mea, şi la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu, în Seir."

Exodul 2:1-10; 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.
2. Femeia aceasta a rămas însărcinată şi a născut un fiu. A văzut că este frumos şi l-a ascuns trei luni.
3. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaş de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală; a pus
copilul în el şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului.
4. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple.
5. Fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde; şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea
râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia.
6. L-a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: "Este un copil
de al evreilor!"
7. Atunci sora copilului a zis fetei lui faraon: "Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor, ca
să-ţi alăpteze copilul?"
8. "Du-te", i-a răspuns fata lui faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului.
9. Fata lui faraon i-a zis: "Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, şi îţi voi plăti." Femeia a luat copilul şi l-a
alăptat.
10. Copilul a crescut, şi ea l-a adus fetei lui faraon; şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise; "căci", a
zis ea, "l-am scos din ape."
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Geneza 37:17-28; 17. Şi omul acela a zis: "Au plecat de aici; căci i-am auzit spunând: "Haidem la
Dotan." Iosif s-a dus după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.
18. Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.
19. Ei au zis unul către altul: "Iată că vine făuritorul de vise!
20. Veniţi acum să-l omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o
fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui."
21. Ruben a auzit lucrul acesta şi l-a scos din mâinile lor. El a zis: "Să nu-i luăm viaţa!"
22. Ruben le-a zis: "Să nu vărsaţi sânge; ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustiu şi
nu puneţi mâna pe el." Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său.
23. Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceştia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă, pe care o
avea pe el.
24. L-au luat şi l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea.
25. Apoi au şezut să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o ceată de ismaeliţi venind din Galaad;
cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător şi smirnă, pe care le duceau în Egipt.
26.  Atunci  Iuda a zis  fraţilor  săi:  "Ce vom câştiga să  ucidem pe fratele  nostru şi  să-i  ascundem
sângele?
27. Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor şi să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne
din carnea noastră." Şi fraţii lui l-au ascultat.
28. La trecerea negustorilor madianiţi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă şi l-au vândut, cu
douăzeci de sicli de argint, ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.

Rut 1:16-18; 16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge
tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău
va fi Dumnezeul meu;
17. unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu
mă va despărţi de tine decât moartea!"
18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.

Rut 2:11,12,20; 11. Boaz i-a răspuns: "Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea
bărbatului tău, şi cum ai părăsit pe tatăl tău şi pe mama ta şi ţara în care te-ai născut, ca să mergi la un
popor pe care nu-l cunoşteai mai înainte.
12. Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului
lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!"
20. Naomi a zis nurorii sale: "Să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii,
cum a fost şi pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi", i-a mai spus Naomi, "este din cei
ce au drept de răscumpărare asupra noastră."

Rut 3:9-13; 9. El a zis: "Cine eşti tu?" Ea a răspuns: "Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei
peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare."
10. Şi el a zis: "Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturiseşte şi mai mult
pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogaţi.
11. Acum, fiică, nu te teme, îţi voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea ştie că eşti o femeie cinstită.
12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.
13. Rămâi în noaptea aceasta aici. Şi mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar
dacă  nu-i  place  să  te  răscumpere,  te  voi  răscumpăra  eu,  viu  este  Domnul!  Culcă-te  aici  până
dimineaţă."

Rut 4:10,13; 10. şi că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, moabita, nevasta lui Mahlon,
ca să ridic numele mortului în moştenirea lui şi pentru ca numele mortului să nu fie şters dintre fraţii
lui şi din poarta locului lui. Voi sunteţi martori azi despre aceasta!"
13. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, şi ea
a născut un fiu.

Osea 1:2,3,6,8; 2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: "Du-te şi ia-ţi
o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!"
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3. El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
6. Ea a zămislit din nou şi a născut o fată. Şi Domnul a zis lui Osea: "Pune-i numele Lo-Ruhama căci
nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!
8. Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama; apoi iar a zămislit şi a născut un fiu.

Osea 3:1-3; 1. "Domnul mi-a zis: "Du-te iarăşi şi iubeşte o femeie iubită de un ibovnic şi preacurvă;
iubeşte-o cum iubeşte Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei şi care iubesc
turtele de stafide!"
2. Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz şi un letec de orz.
3. Şi i-am zis: "Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat,
şi voi fi şi eu la fel cu tine!"

Evrei 13:5; Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să
te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
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