
PE CONTRASENS: CURAJUL DE A FI ALTFEL 

7. Și împreună, și fericiți 

 Relațiile în noua societate formată de și în jurul lui Isus Cristos sunt 
guvernate de supunerea față de El. 

Contextul 
 Col. 3: 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile 
de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gîndiţi-vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pămînt. 

Schița predicii 
1. Responsabilități în relația soț - soție (18-19) 

a. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 
b. Perspectiva lui Hristos: un cuplu cu poziție egală în fața mântuirii, 

dar cu roluri diferite, complementare, sinergice, conștient și 
bucuros asumate și exercitate. 

c. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele. 
d. Perspectiva lui Hristos: manifestarea iubirii independent de 

imperfecțiuni!!! 

2. Responsabilități în relația părinți - copii (20-21) 
a. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta 

place Domnului. 
b. Perspectiva lui Cristos: copiii să-și asculte părinții pentru a plăcea 

Domnului.  
c. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea. 
d. Perspectiva lui Hristos: părinți echipați pentru a veni în ajutorul 

copiilor lor și pentru a-i echipa să devină puternici, curajoși. 

3. Responsabilități în relația angajat – angajator (22-25, 4:1) 
a. Loialitatea angajatului față de Cristos transcende loialitatea față de 

angajator. 
b. Raportarea la Stăpânul ceresc are un rol determinant în îndeplinirea 

responsabilităților aferente angajatorilor. 



Pe ce se întemeiază directiva dată soțiilor? 
 

Care este imperfecțiunea majoră a soției tale, la care trebuie să lucrați împreună, 
dar care nu trebuie să te împiedice să o iubești, să o îmbraci în ”agapao”? 
 

Știm cu adevărat cu ce se confruntă copiii noștri? Știm cum să-i ajutăm ca să-i 
dezvoltăm puternici, curajoși? 
 

În ce moduri poate un angajat să comită nedreptăți față de angajatorul lui? 

Cu ce este dator un angajator față de angajatul său? Ce este drept să îi ofere? 
Cum contribuie raportarea la Stăpânul ceresc la îndeplinirea responsabilităților 
asumate?
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