
Efeseni 2.1-17 - Imaginile mântuirii 

 

Imaginea învierii – 2:1-10 

I. Manifestarea stării de păcat – 2:1-3  

1. Cercul morților spirituali: „voi toți”  

2. Comportamentul morților spirituali 

a. Principiul morții spirituale: „erați” și „trăiați”.  

b. Practica morții spirituale: „erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați”.  

3. Conducătorii morților spirituali 

a. Lumea: „după mersul lumii acesteia”.  

b. Diavolul: „după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fii neascultării”. 

Omul mort spiritual este  

i. stăpânirea lui: „domnul puterii văzduhului”. 

ii. sălașul lui: „văzduhul”.  

iii. spiritul lui „duhul”.  

iv. starea lui: „lucrează”.  

v. sfera lui de acțiune „în”.  

vi. subiecții în care acționează: „fiii neascultării”.  

vii. strategia lui de lucru: „neascultarea”.  

c. Firea.  

i. Sentimentele (gr. ἐπιθυμίαις): „poftele firii noastre pământești”.  

ii. Voința (gr. θέλημα): „voile firii pământești”.  

iii. Intelectul (διάνοια): „și ale gândurilor noastre”.  

4. Conceperea morților spirituale: „eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți”.  

5. Condamnarea morților spirituali: „copii ai mâniei”.  

 

II. Mântuirea din starea de păcat – 2:4-10  

1. Maestrul învierii: „dar Dumnezeu, care este…”  



2. Motivațiile învierii: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care 

ne-a iubit” (v.4) 

a. Bogăția îndurării lui Dumnezeu (eleos): „bogat în îndurare”.  

b. Dragostea cea mare a lui Dumnezeu (agapé): „dragostea cea mare cu care ne-a iubit”. 

3. Manifestarea învierii: „măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu 

Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună" (2:5-6a) 

a. Necesitatea învierii: „măcar că eram morți în greșelile noastre”.  

b. Natura învierii: „ne-a adus la viață împreună cu Hristos” și „El ne-a înviat împreună”.  

c. Gratuitatea învierii: „prin har sunteţi mântuiţi”. 

4. Magnitudinea învierii.  

5. Mijlocitorul învierii: „ne-a adus la viață împreună cu Hristos” și „El ne-a înviat împreună” (v.5-6).  

6. Momentul învierii: „ne-a adus la viață”. 

7. Mediul învierii (două coordonate): „El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile 

cereşti, în Hristos Isus," (v6) 

a. Coordonata proslăvirii: „în locurile cerești”. 

b. Coordonata personală: „în Hristos Isus”  

8. Menirea învierii: "ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui 

faţă de noi în Hristos Isus" (v.7) 

a. Momentul proslăvirii: „în veacurile viitoare” 

b. Miezul proslăvirii: „nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui”.  

c. Mediul proslăvirii: „față de noi în Hristos Isus”.  

9. Metoda mântuirii – „prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi ci este darul 

lui Dumnezeu” 

a. substanța metodei mântuirii  

i. Cauza meritorie: „prin har”.  

ii. Cauza instrumentală: „prin credință”.  

b. sursa metodei mântuirii (două prezentări). 

i. Prezentarea negativă „nu vine de la voi”. 

ii. Prezentarea pozitivă: „ci este darul lui Dumnezeu”.  

c. slava metodei mântuirii 



i. Substanța metodei: „nu prin fapte”. 

ii. Scopul metodei: „ca să nu se laude nimeni”.  

10. Manifestarea mântuirii: „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele 

bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (v.10) 

a. Fundamentul manifestării 

i. rezultatul lucrării: „suntem lucrarea Lui”  

ii. realizarea lucrării: „și am fost zidiți în Hristos Isus”.   

b. Faptele manifestării: „am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune”. 

c. Făuritorul manifestării: „pe care le-a pregătit Dumnezeu” 

d. Finalitatea manifestării: „ca să umblăm în ele”.  

 

 

Imaginea încetățenirii – 2:11-18 

I. Recunoașterea înstrăinării 2:11-12 

1. Relația cu Israelul (Poporul lui Dumnezeu) 

a. Nașterea – „altădată eraţi Neamuri din naştere”.  

b. Numele – „numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt 

tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:”  

2. Relația cu Iehova (Persoana lui Dumnezeu) 

a. Fiul Lui: „fără Hristos”.  

b. Poporul Lui: „fără drept de cetățenie în Israel”.  

c. Legămintele Lui: „străini de legămintele făgăduinței”.  

d. Speranța Lui: „fără nădejde.”  

e. Persoana Lui: „și fără Dumnezeu în lume” 

II. Realizarea încetățenirii – 2:13-18 

1. Momentul încetățenirii: „dar acum”. 

2. Mediul încetățenirii: „în Hristos Isus”.  

3. Nevoia încetățenirii: „voi, care odinioară eraţi depărtaţi”.  

4. Mijlocul încetățenirii: „ați fost apropiați prin sângele lui Hristos”.  



5. Motivul încetățenirii:  „căci El este pacea noastră”.  

6. Metabolismul încetățenirii (realizarea a două păci). 

A. Împăcarea comunitară – v.14-15 

a. Rezultatul împăcării: „care din doi a făcut unul”.  

b. Realizarea împăcării: 

i. Enunțarea procesului: „şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea”.  

ii. Explicarea procesului: „ şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea 

poruncilor, în orânduirile ei”.  

c. Rostul împăcării: „ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou”. 

B. Împăcrea centrală – v.16-17 (două faze: producerea și proclamarea) 

a. Producerea împăcarii – v.16  (patru detalii despre producerea împăcări)  

i. Subiecții împăcării: „a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu”.  

ii. Sfera împăcării: „într-un singur trup”.  

iii. Sistemul împăcării: „prin cruce”.  

iv. Scopul împăcării: „prin care a nimicit vrăjmășia” 

b. Proclamarea împăcării (patru aspecte ale proclamării) – v.17 

i. Mesagerul proclamării: „El a venit să aducă”.  

ii. Mesajul proclamării: „vestea bună a păcii”.  

iii. Magnitudinea proclamării: „vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau 

aproape”.  

iv. Menirea proclamării: „Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”  

 - mijlocitorul părtășiei: „prin El”.  

- membrii părtășiei: „și unii și alții”.  

- mediul partășiei: „la Tatăl”.  

- metoda părtășiei: „într-un Duh”.  

 

 

 


