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

 

I. Debutul rugăciunii – 3:14 (două atitudini): „…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii ..." 

1. Smerenia.  

2. Siguranța 

 

II. Direcția rugăciunii – 3:14-15 (două titluri) 

1. Legătura cu Fiul: „înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos”.  

2. Legătura cu omenirea: „din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ”.  

 

III. Dorințele rugăciunii – 3:16-21 (trei dorințe) 

1. Dinamita Duhului – 3:16b 

a. Maestrul împuternicirii 

b. Măsura împuternicirii: „potrivit cu bogăția slavei Sale” 

c. Materia împuternicirii: „să vă facă să vă întăriți în putere”. 

d. Mediul împuternicirii: „în omul dinăuntru”. Expresia  

e. Metoda împuternicirii: „prin Duhul Lui”.  

f. Menirea împuternicirii: „aşa încât Hristos” 

2. Dragostea Fiului – 3:17-19 (două faze) 

a. Domiciliul Fiului: „așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință”.  

a. Măsura locuirii: „să locuiască” 

b. Mediul locuirii: Hristos locuiește în „inimi”. Înseamnă că „omul dinăuntru” 

c. Metoda locuirii: „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă”.  

d. Fundamentul locuirii: „pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste”. 

b. Dragostea Fiului 

a. Priceperea dimensiunilor dragostei: „să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care 

este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea”.  

i. Priceperea este universală 



ii. Priceperea este comunitară 

b. Cunoașterea dragostei incomensurabile: „şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care 

întrece orice cunoştinţă”.  

3. Desăvârșirea Dumnezeirii: „ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (v.19) 

 

IV. Dârzenia rugăciunii – 3:20 

1. Sfera lucrării puterii Sale: „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi”. 

2. Surplusul lucrării puterii Sale: 

a. În comparație cu cererile noastre: „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim 

noi”.  

b. În comparație cu concepțiile noastre: „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim 

noi”.  

 

V. Doxologia rugăciunii – 3:21  

1.  Sfera slăvirii:  

a. Biserica: „a Lui să fie slava în Biserică”,  

b. Isus Hristos: „şi în Hristos Isus” 

2. Perioada slăvirii: „din neam în neam, în vecii vecilor! Amin” 

 

 


