
Efeseni 4.1-16 – Trăirea vrednică de chemarea primită în Biserică 

 

1. Modalitatea îndemnării: „vă sfătuiesc”.  

2. Motivarea îndemnării: „eu, cel întemnițat pentru Domnul”.  

A. Autoritatea apostolică 

B. Autoritatea experienței 

3. Miezul îndemnării: „să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o”.  

 

I. Dragostea – 4:1-3 (patru virtuți esențiale): 

1. Atitudinile dragostei (două atitudini prin care se păstrează unitatea 

a. Smerenia și blândețea - „toată smerenia și blândețea”.  

i. Smerenia în relația cu Dumnezeu.  

ii. Blândețea în relație cu ceilalți  

b. Îndelunga răbdare 

2. Acțiunile (două acțiuni prin care se păstrează unitatea) 

a. Îngăduința: „îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste”.  

i. Îngăduința iubitoare 

ii. Îngăduința reciprocă 

b. Întărirea unirii: „și căutând să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii”.  

i. Rădăcina păstrării unirii: „unirea Duhului” 

ii. Realizarea păstrării unirii: „prin legătura păcii” 

 

II. Doctrina – 4:4-6 (șapte valori centrale): 

1. Elementul eclesiologic: „un singur trup” 

2. Elementul pneumatologic: „un singur Duh”. 

3. Elementul escatologic „ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre”.  

4. Elementul relațional: „este un singur Domn”.  

5. Elementul doctrinar: „o singură credință” 



6. Elementul formativ: „un singur botez”.  

7. Elementul teologic: „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, 

care lucrează prin toţi şi care este în toţi”.  

a. Relația pozițională cu credincioșii: „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor” 

b. Relația practică cu credincioșii 

i. Libertatea lui Dumnezeu: „care este mai presus (ἐπὶ) de toți”. 

ii. Lucrarea lui Dumnezeu: „care lucrează prin (διὰ) toți”.  

iii. Locuirea lui Dumnezeu: „care este în (ἐν) toți” 

 

III. Darurile – 4:7-11 (două tipuri de daruri): 

1. Expunerea principiului slujirii (darurile congregației): „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după 

măsura darului lui Hristos”.  

a. Cantitatea înzestrărilor: „fiecăruia”.  

b. Contextul înzestrărilor. Harul ne-a fost dat fiecăruia „din noi”.  

c. Cadoul înzestrărilor. Harul este „dat”  

d. Calitatea înzestrărilor: „harul”.  

e. Calibrul înzestrărilor:  „măsura darului lui Hristos”. 

f. Conferirea înzestrărilor; „darul lui Hristos”. Hristos  

2. Explicarea principiului slujirii (două prezentări pedagogice).  

a. Citatul (trei faze): „De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri 

oamenilor”.  

i. Înălțarea: „S-a suit sus” 

ii. Învingerea: „a luat robia roabă” 

iii. Înzestrarea: „şi a dat daruri oamenilor”. 

b. Comentariul (trei faze). „Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în 

părţile mai de jos ale pământului? Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de 

toate cerurile ca să umple toate lucrurile.”  

i. Umilirea: „Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai 

de jos ale pământului?” 

ii. Urcarea: „Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate 

cerurile” 



iii. Umplerea: „ca să umple toate lucrurile”,  

3. Exemplificarea principiului slujirii (darurile conducătorilor): „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, 

proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători."  

a. Dătătorul darurilor: „și El a dat” 

b. Distribuirea darurilor: „a dat pe unii”.  

c. Detalierea darurilor 

i. Întemeierea Bisericii – „apostolii”.  

ii. Înștiințarea Bisericii – „proroci”.  

iii. Înaintarea bisericii: „evangheliști”.  

iv. Îngrijirea Bisericii: „păstori”.  

 

IV. Desăvârșirea – 4:12-15 (șapte scopuri esențiale): 

1. Măsura maturizării: „pentru desăvârșirea sfinților”.  

2. Mediul maturizării: „în vederea lucrării de slujire”.  

3. Metoda maturizării: „pentru zidirea trupului lui Hristos”. Locul în care se slujește cu daruri este trupul 

lui  

4. Menirea maturizării: „până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu”. 

Pavel prezintă  

5. Maximul maturizării: „la starea de om mare și la înălțimea staturii plinătății lui Hristos”.  

6. Manifestarea maturizării: „ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de 

învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;" (v.14).  

i. Manevrele falșilor învățători: „plutind încoace și încolo”  

ii. Mesajul falșilor învățători: „purtați de orice vânt de învățătură”  

iii. Manipularea falșilor învățători: „prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor”  

iv. Metodele falșilor învățători: „în mijloacele de amăgire”  

7. Metabolismul maturizării (zece detalii): „ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate 

privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (v.15). Apostolul revine la o prezentare pozitivă a  

maturizării.  

i. Substanța creșterii: „credincioși adevărului în dragoste”  

ii. Sectoarele creșterii: „să creștem în toate privințele”.  



iii. Scopul creșterii: „ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat şi 

strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea 

fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste” (v15b-16).  

iv. Sursa creșterii: „din El” – creșterea nu vine decât  

v. Sfera creșterii: „tot trupul”. Nu există creștere decât  

vi. Stabilitatea creșterii: „tot trupul, bine închegat și strâns legat”  

vii. Segmentele creșterii: „prin ceea ce dă fiecare încheietură potrivit cu lucrarea fiecări părți în 

măsura ei”.  

viii. Standardul creșterii: „lucrarea fiecărei părți în măsura ei.”  

ix. Sensul creșterii: „și se zidește”. Termenul „zidește”  

x. Sensibilitatea creșterii: „şi se zideşte în dragoste”.  

 

 


