
Efeseni 1.3-14 - Binecuvântările duhovnicești în Hristos 

 

I. Expunerea generală a binecuvântării – 1:3 

1. Scopul binecuvântării: „binecuvântat să fie Dumnezeu”.  

2. Sursa binecuvântării: „Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”.  

3. Stilul binecuvântării (două detalii) 

a. Cronologia binecuvântărilor: „ne-a binecuvântat”.  

b. Cantitatea binecuvântărilor: „cu tot felul de binecuvântări”.  

c. Calitatea binecuvântărilor: „duhovnicești”.  

4. Sfera binecuvântării (două sfere) 

a. Sfera spirituală: „în Hristos”. 

b. Sfera slavei: „în locurile cerești”.  

 

II. Explicarea detaliată a binecuvântării: 1:4-14 

1. Alegerea (v.4) 

a. Mediul alegerii (gr. eklegó): „în El, Dumnezeu ne-a ales”.  

b. Mărginirea alegerii: „ne-a ales”.  

c. Maestrul alegerii: „Dumnezeu ne-a ales”. 

d. Momentul alegerii: „ne-a ales înainte de întemeierea lumii”.  

e. Menirea alegerii: „ca să fim sfinți și fără prihană” 

i. Sfințenie: „ca să fim sfinți” 

ii. Curăție: „și fără prihană” 

 

2. Înfierea (v.4b-6) 

a. Momentul hotărârii înfierii: „după ce ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați” (v.5).  

b. Manifestarea înfierii: „ne-a rânduit să fim înfiați” (v.5a).  

c. Mărginirea înfierii: „ne-a rânduit” (v.5a).  

d. Mijlocitorul înfierii: „prin Isus Hristos” (v.5).  



e. Misterul înfierii (trei elemente):  

i. Rânduirea (gr. προορίσας): „ne-a rânduit mai dinainte”  

ii. Buna Sa plăcere (gr. εὐδοκίαν): „după buna plăcere a voii Sale” (v.5).  

iii. Voia Lui: (gr. θελήματος): „a voii Sale” (v.5).  

f. Menirea înfierii (patru elemente) „spre lauda slavei harului Său pe care ni L-a dat în Preaiubitul Lui” 

(v.6).  

i. Harul este glorios.  

ii. Harul este vrednic de laudă.  

iii. Harul este dăruit.  

iv. Harul este în Hristos. 

g. Meritul înfierii: „harul Său” (v.6).  

 

3. Răscumpărarea și iertarea (v.7-10) 

a. Mediul iertării: „în El”.  

b. Momentul iertării: „În El avem”.  

c. Metoda iertării: „prin sângele Lui”.  

d. Miezul iertării.  

i. Darul răscumpărării: „în El avem răscumpărarea”  

ii. Darul iertării păcatelor: „prin sângele Lui iertarea păcatelor” (v.7). 

e. Măsura iertării: „după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi” (v.7-8).  

f. Meritarea iertării: „după bogățiile harului Său” (v.7).  

 

4. Harul  

a. Magnitudinea harului: „pe care l-a răspândit din belșug peste noi” (v.8).  

b. Momentul harului: „l-a răspândit”. 

c. Manifestarea harului (două daruri).  

i. Dăruirea înțelegerii: „prin orice fel de înțelepciune și de pricepere” (v.8).  

ii. Descoperirea tainei: „căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale după planul pe care-L 

alcătuise” (v.9) 



d. Matricea harului: traducere corectă a versetului (Biblia literară 2001): „făcându-ne cunoscut taina voii 

Sale, după buna Sa plăcere, pe care Și-a propus-o în Sine Însuși” 

i. Misterul planului: 

ii. Maestrul planului: „îl alcătuise  în Sine Însuși” (v.9).  

iii. Manifestarea planului: „ca să-L aducă la îndeplinire la plinirea vremilor” (v.10).  

iv. Menirea planului: „spre a-Și uni iarăși” 

v. Miezul planului: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele 

de pe pământ” (v.10).  

vi. Magnitudinea planului: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri 

și cele de pe pământ”.  

 

5. Moștenirea (v.11-12) 

a. Mediul înmoştenirii: „în El”.  

b. Manifestarea înmoştenirii: „am fost făcuți și moștenitori”.  

c. Misterul înmoştenirii 

i. Rânduirea (gr. προορισθέντες): „fiind rânduiți mai dinainte”.  

ii. Hotărârea (gr. prothesis): „după hotărârea Aceluia”. 

iii. Acțiunile (gr. ἐνεργοῦντος): „care face toate”. Toate  

iv. Voia (gr. βουλὴν, θελήματος) : „sfatul voii Sale”.   

d. Menirea înmoştenirii: „ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în 

Hristos”. Ca și în  

e. Magnitudinea înmoștenirii: „noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos” noi, care mai dinainte am 

nădăjduit în Hristos”.  

 

6. Pecetluirea (v.13-14) 

a. Moștenitorii pecetluirii: „și voi”.  

b. Momentul pecetluirii (două faze care o preced).  

i. Cuvântul auzit: „și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre)”.  

ii. Cristos crezut: „ați crezut în El”.  

c. Modalitatea pecetluirii: „ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt”. 



i. Făgăduirea Duhului: „care fusese făgăduit”.  

ii. Funcția Duhului: „care este o arvună”. 

i. Binecuvântările garantate 

(i) Moștenirea: „a moștenirii noastre”.  

(ii) Răscumpărarea: „pentru răscumpărarea”. 

ii. Beneficiarii garanției: „celor câștigați de Dumnezeu”.  

d. Menirea pecetluirii: „spre lauda slavei Lui”.  

 


