
Efeseni 5.3-14 -Trăirea în lumină 

 

I. Despărțirea de lucrările întunericului – 5:3-7  

1. Manifestarea separării: „Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie 

pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi." (v.3) 

a. Păcatele grosolane:  

i. Exemple – „curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere”. 

ii. Interdicţia – „să nu fie pomenite între voi”.  

iii. Motivaţia – „așa cum se cuvine unor sfinți”.  

b. Păcatele gurii: „Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste 

care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire." (v.4) 

i. Exemplificarea – „cuvinte porcoase, vorbe nechibzuite, glume proaste”. 

ii. Calificarea – „nu sunt cuviincioase”.  

iii. Alternativa: „ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.”  

2. Motivațiile separării (două motivații):  

a. Moștenirea în împărăția lui Hristos.  

i. Conștientizarea – „căci știți bine”.  

ii. Condamnarea – „că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un 

închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu”.  

b. Mânia lui Dumnezeu 

i. Conștientizarea „nimeni să nu vă înșele cu vorbe deşarte”. 

ii. Condamnarea – „din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii 

neascultători”.  

 

II. Despărțirea de lucrătorii întunericului – 5:8-14 (două faze) 

I. Indicarea separării: „să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei”.  

II. Impulsionarea separării 

1. Unirea cu lumina: „Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul.” (v.8a) 

a. Poziția trecută: „odinioară erați întuneric”. 



b. Poziția prezentă: „dar acum sunteți lumină în Domnul”.  

2. Umblarea în lumină: „Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în 

neprihănire şi în adevăr.” (vv.8b-9) 

a. Condiția (ei sunt copiii luminii) – „umblați deci ca niște copii ai luminii”.  

b. Caracterul (ei au roada luminii) – „căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr”.  

c. Conduita (ei au acțiunile luminii) 

i. Cercetarea binelui (v.10): „cercetați ce este plăcut înaintea Domnului”. Umblarea în lumină nu 

este automata. De  

ii. Contestarea răului (v.11-12) în două modalități 

- Ocolirea răului (v.11-12): două aspecte 

Manifestarea ocolirii răului: „și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale 

întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” 

Motivul ocolirii răului: „căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns”.  

- Osândirea răului (v.13-14): două faze.  

Demascarea răului (v.13): „dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de 

lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina”.  

Deșteptarea răilor (v.14): „De aceea zice: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te 

din morți, și Hristos te va lumina”.  

 


