
Efeseni 1.15-23 - Rugăciune pentru cunoașterea lui Dumnezeu 

 

I. Motivația apostolului – 1:15 

1. Motivele mulțumirii – 1:15-16 (două motivații) 

A. Motivația verticală - credința: „despre credința în Domnul Isus care este în voi”.  

a. Miezul credinței: Hristos: „în Domnul Isus”.  

b. Mediul credinței: omul: „care este în voi”.  

B. Motivația orizontală - dragostea: „despre dragostea voastră pentru toți sfinții”. 

a. Cuprinderea dragostei: „toți”.  

b. Cercul dragostei: „sfinții”.  

2. Manifestarea mulțumirii – 1:16 

A. Continuitatea mulțumirii: „nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi”.  

B. Contextul mulțumirii: „când vă pomenesc în rugăciunile mele”.  

C. Circumferința mulțumirii: „nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi”.  

D. Conceperea mulțumirii: „De aceea şi eu, de când am auzit … nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi”.  

 

II. Mijlocirea apostolului – 1:17-23 

1. Direcția mijlocirii – 1:17a (două titluri): 

A. Titlul relațional: „Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos”.  

B. Titlul regesc: „Tatăl slavei”. 

2. Dorinţele mijlocirii – 1:17b-23 (două cereri): 

A. Persoana Duhului: „să vă dea un duh” (două funcții) 

a. Caracteristicile Duhului: „de înțelepciune și de descoperire”.  

b. Concentrarea Duhului: „în cunoașterea Lui”.  

B. Lucrarea Duhului.  

a. Funcția lucrării Duhului: „să vă lumineze ochii inimii”.  

b. Finalitatea lucrării Duhului: „ca să pricepeți”.  

i. Chemarea cu speranță: „Nădejdea chemării Lui”.  



ii. Moștenirea slăvită: „Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți”.  

iii. Puterea nemărginită: „Nemărginita mărime a puterii Lui”. 

(i) Dimensiunea puterii Lui: „nemărginita mărime 

(ii) Direcția puterii Lui: „care este față de noi credincioșii”.  

(iii) Desfăşurarea puterii Lui: „după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a 

desfășurat-o în Hristos”. Criteriul folosit de  

 1. Învierea: „prin faptul că L-a înviat din morţi”.  

2. Înălțarea: „şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti”.  

a. Poziția în relație cu autoritatea supremă: „la dreapta Sa, în 

locurile cerești” 

b. Relația sa cu autoritățile supuse: „mai pe sus de orice domnie, 

de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de 

orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și 

în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare”.  

3. Încoronarea: și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii care 

este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți”.  

a. Hristos și Biserica Lui.  

b. Hristos și trupul Lui.  

c. Hristos și plinătatea Lui.  

 

 


