
III. SUPUNEREA FAȚĂ DE SOȚI (3.1-7) 

1. RESPONSABILITATEA SUPUNERII SOȚIEI  

A. Expunerea principiului supunerii (cinci aspecte ale principiului supunerii) 

1. Misterul supunerii:  

2. Momentul supunerii:  „fiți supuse”  

3. Mediul supunerii: „fiți supuse și voi bărbaților voștri”.  

3. Motivele supunerii (două motive) 

a. răzvrătirea soțului față de Cuvânt: „dacă unii nu ascultă Cuvântul” 

b. responsabilitatea soţiilor de a-I câştiga: „să fie câștigați” 

4. Metoda supunerii – „să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor 

5. Manifestarea supunerii 

a. principiul supunerii: „felul vostru de trai”  

b. practica supunerii (două caracteristici)  

i. sfințenie: „curat” 

ii. sfială: „şi în temere”  

B. Explicarea principiului 

1. Manifestarea exterioară negativă a frumuseții: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, 

care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor”.  

2. Manifestarea interioară pozitivă a frumuseții: "ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia 

nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu."  

a. tainică: „să fie omul ascuns al inimii”.  

b. trainică:„nepieritoare”.  

c. tare și tihnită: „duh blând și liniștit”  

d. valoroasă: „este e mare preț” 

C. Exemplificarea principiului  

1. Arătarea exemplelor.  

a. Sfintele femei (două atitudini): „astfel se împodobeau odinioară sfintele femei” 

i. speranță în relația cu Dumnezeu: „nădăjduiau în Dumnezeu” 

 ii. supunere în relația cu soții lor: „eru supuse bărbaților lor” 



b. Sara (două atitudini): „ca Sara” 

i. Ascultarea ei: „asculta pe Avraam”  

ii. Adresarea ei: „şi-l numea „domnul ei”.  

2. Aplicarea exemplelor.  

a. faptele bune: „faceți binele” 

b. frica de nimic: „fără să vă temeți de nimic” 

 

2. RESPONSABILITATEA SENSIBILITĂȚII SOȚULUI – „purtați-vă dând cinste femeii ca unui vas mai slab”  

1. Manifestarea sensibilității: „purtați-vă și voi, la rândul vostru” 

a. Chibzuință: „cu înțelepciune cu nevestele voastre” 

b. Cinste: „dând cinste femeii” 

2. Motivaţiile sensibilității:   

1. Calitatea vasului femeii: „ca unui vas mai slab” 

2. Comuniunea la harul vieții: „ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții” 

3. Condiția părtășiei cu Dumnezeu: „ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” 

 

 

 

 


