
Efeseni 3.1-13 – Biserica lui Hristos, Misterul lui Dumnezeu  

 

Cursul misterului – 3:1-4 (trei etape) 

I. Inițierea Suveranului 

1. Starea apostolului: Efeseni 3:1 "Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, 

Neamurilor…". 

2. Slujba apostolului (trei informații): "(Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care 

mi-a fost dată faţă de voi" (v.2). 

Conținutul isprăvniciei:  „isprăvnicia harului lui Dumnezeu” 

Consacrarea isprăvniciei: „care mi-a fost dată”.  

Contextul isprăvniciei: „care mi-a fost dată față de voi”.  

II. Implicarea Slujitorului (două etape).  

Primirea (cunoașterea) misterului: „prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina 

aceasta”.  

Prezentarea (comunicarea) misterului : „despre care vă scrise în puține cuvinte”.  

III. Informarea Sfinților (două faze): „Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre 

taina lui Hristos" (v.4) 

Faza citirii: „citindu-le”.  

Faza conștientizării: „vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos”.  

 

Cronologia tainei – 3:5 (două etape) 

1. Etapa ascunderii: „care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri”.  

2. Etapa arătării: „în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prooroci ai lui Hristos prin 

Duhul” 

a. Momentul descoperirii: „a fost descoperită acum”.  

b. Mediatorii descoperirii: „sfinților apostoli și prooroci ai lui Hristos”.  

i. Categorisirea mediatorilor 

ii. Caracterizarea mediatorilor 

c. Mijlocitorul descoperii: „prin Duhul”. 



Conținutul tainei – 3:6 (două elemente) 

1. Beneficiarii (două categorii) „Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi”.  

2. Binecuvântările (trei binecuvântări): Efeseni 3:6 "Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu 

noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin 

Evanghelia aceea" 

a. Împărtășirea moștenirii: „sunt împreună moștenitoare cu noi”.  

b. Împărtășirea trupului: „alcătuiesc un singur trup cu noi”.  

c. Împărtășirea făgăduinței: „iau parte cu noi la aceeași făgăduință”.  

i. Mediul împărtășirii: „în Hristos Isus”.  

ii. Metoda împărtășirii: „prin Evanghelia aceea”.  

 

 

Comunicantul tainei – 3.7-11 (două însărcinări) 

1. Chemarea la slujire: „al cărei slujitor am fost făcut eu” 

a. Harul Lui care dăruiește (gr. charis): „după darul harului lui Dumnezeu dat mie”.  

b. Puterea Lui care lucrează (gr. dunamis): „prin lucrarea puterii Lui”.  

2. Chemarea la evanghelizare (euaggelizó): Efeseni 3:8 "Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi 

sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos" 

a. Poziția slujirii: „mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții”. 

b. Părțire slujirii (două responsabilități) 

i. Evanghelizarea (gr. euaggelizó): „mi-a fost dat harul să vestesc Neamurilor bogățiile 

nepătrunse ale lui Hristos”.  

ii. Evidențierea (gr. phótizó): "şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia 

acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca 

domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea 

nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, 

Domnul nostru".  

- Mediul luminării: „înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine”.  

- Matricea luminării: „ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate 

lucrurile”. 

- Magnitutdinea luminării: „pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești 

să cunoască”. Scopul slujbei  



- Menirea luminării: „pentru ca .. să cunoască înțelepciunea nespus de felurită a 

lui Dumnezeu”. Deoarece nici  

- Momentul luminării: „să cunoască azi”. Dumnezeu se  

- Mediul luminării: „prin Biserică”.  

- Miezul luminării: „înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”. Obiectul 

cunoașterii este „înțelpciunea lui  

- Misterul luminării: Efeseni 3:11 "după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos 

Isus, Domnul nostru."  

 

Consecințele tainei – 3.7-11 (două binecuvântări) 

1. Binecuvântarea în relație cu Dumnezeu (două faze).  

a. Primirea Binecuvântării 

i. Cauza inițială (divină): „în El”.  

ii. Cauza instrumentală (umană): „prin credința în El”.  

b. Prezentarea binecuvântării: „slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere”. 

i. Libertate din partea omului: „slobozenia” 

ii. Libertate din partea lui Dumnezeu: „apropierea de Dumnezeu cu încredere” 

2. Binecuvântarea în relație cu necazurile: „Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina 

necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră)".  

 


