
Efeseni 5.22-33 – Trăirea în supunere în relațiile familiale 

 

RELAȚIA SOȚ – SOȚIE – 5.22-33 

I. Rolurile căsătoriei (două roluri) 

1. Nevestele supuse (cinci aspecte ale supunerii)  

i. Mărginirea supunerii: „fiți supuse bărbaților voștri” 

ii. Măreția supunerii: „ca Domnului” 

iii. Motivul supunerii:  

- expunerea motivului: „căci bărbatul este capul nevestei” 

- explicarea motivului: „cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului” 

iv. Modelul supunerii:  

- arătarea modelului: „și după Biserica este supusă lui Hristos” 

- aplicarea modelului: „tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor” 

v. Magnitudinea supunerii: „să fie supuse bărbaților lor  în toate lucrurile” 

2. Bărbații iubitori (cinci aspecte ale iubirii) 

i. Modelul divin al iubirii:  

a. Descrierea modelului: „iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica” 

b. Detalierea modelului: „și S-a dat pe Sine pentru ea” 

ii. Motivele divine ale iubirii: 

 a. Separarea: „ca s-o sfințească” 

 b. Sfințirea: „după ce a curățit-o” (două metode) 

- „prin botezul cu apă”  

- „prin Cuvânt” 

 c. Slăvirea: „ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită” 

  - prezentarea negativă: „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta” 

  - prezentarea pozitivă: „ci sfântă și fără prihană” 

iii. Modelul uman al iubirii: „tot așa trebuie să-și iubeascăși bărbații nevestele, ca pe trupurile lor” 

iv. Motivul uman al iubiri: „cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși” 



v. Manifestarea iubirii:  

 a. Prezentarea negativă: „căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui” 

b. Prezentarea pozitivă: „ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; pentru 

că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui”. Tu îți ai 

nevasta exact cum Adam o avea pe Eva și Hristos își are Biserica (parte din el). 

II. Realizarea căsătoriei (două faze) 

1. Responsabilitățile (două responsabilități) 

 i. Lăsarea: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa” 

 ii. Lipirea: „și se va lipi de nevastă-sa” 

2. Rezultatul: „și ce doi vor fi un singur trup” 

III. Reprezentarea căsătoriei – reprezentarea relației lui Hristos cu Biserica: „taina aceasta 

este mare – vorbesc despre Hristos și despre Biserică” 

IV. Responsabilitățile căsătoriei (două responsabilități) 

i. Responsabilitatea soțului: „încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta” 

ii. Responsabilitatea soției: „și nevasta să se teamă de bărbat” 

 

RELAȚIA COPIII ȘI PĂRINȚII – 6.1-4 

I. COPII – ASCULTAREA: „copii ascultați de părinții voștri” 

1. Mărginirea poruncii: „în Domnul” 

2. Motivațiile poruncii (două motivații): 

i. Potrivirea: „căci este drept” 

ii. Promisiunea: „să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi făgăduință – 

„ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ 

II. PĂRINȚII: „ și voi părinților” (două porunci): 

1. Porunca negativă: „nu întărâtați la mânie pe copiii voștri” 

2.. Porunca pozitivă: „ci creșteți-i” (două nevoi): 

 i. Nevoia corectivă: „în mustrarea” 

 ii. Nevoia constructivă: „și învățătura Domnului” 

 


