
Efeseni 1.3-14 - Binecuvântările duhovnicești în Hristos 

 

I. Expunerea generală a binecuvântării – 1:3 

1. Scopul binecuvântării: „binecuvântat să fie Dumnezeu”.  

2. Sursa binecuvântării: „Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”.  

3. Stilul binecuvântării (două detalii) 

a. Cronologia binecuvântărilor: „ne-a binecuvântat”.  

b. Cantitatea binecuvântărilor: „cu tot felul de binecuvântări”.  

c. Calitatea binecuvântărilor: „duhovnicești”.  

4. Sfera binecuvântării (două sfere) 

a. Sfera spirituală: „în Hristos”. 

b. Sfera slavei: „în locurile cerești”.  

 

II. Explicarea detaliată a binecuvântării: 1:4-14 

1. Alegerea (v.4) 

a. Mediul alegerii (gr. eklegó): „în El, Dumnezeu ne-a ales”.  

b. Mărginirea alegerii: „ne-a ales”.  

c. Maestrul alegerii: „Dumnezeu ne-a ales”. 

d. Momentul alegerii: „ne-a ales înainte de întemeierea lumii”.  

e. Menirea alegerii: „ca să fim sfinți și fără prihană” 

i. Sfințenie: „ca să fim sfinți” 

ii. Curăție: „și fără prihană” 

 

2. Înfierea (v.4b-6) 

a. Momentul hotărârii înfierii: „după ce ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați” (v.5).  

b. Manifestarea înfierii: „ne-a rânduit să fim înfiați” (v.5a).  

c. Mărginirea înfierii: „ne-a rânduit” (v.5a).  

d. Mijlocitorul înfierii: „prin Isus Hristos” (v.5).  



e. Misterul înfierii (trei elemente):  

i. Rânduirea (gr. προορίσας): „ne-a rânduit mai dinainte”  

ii. Buna Sa plăcere (gr. εὐδοκίαν): „după buna plăcere a voii Sale” (v.5).  

iii. Voia Lui: (gr. θελήματος): „a voii Sale” (v.5).  

f. Menirea înfierii (patru elemente) „spre lauda slavei harului Său pe care ni L-a dat în Preaiubitul Lui” 

(v.6).  

i. Harul este glorios.  

ii. Harul este vrednic de laudă.  

iii. Harul este dăruit.  

iv. Harul este în Hristos. 

g. Meritul înfierii: „harul Său” (v.6).  

 

3. Răscumpărarea și iertarea (v.7-10) 

a. Mediul iertării: „în El”.  

b. Momentul iertării: „În El avem”.  

c. Metoda iertării: „prin sângele Lui”.  

d. Miezul iertării.  

i. Darul răscumpărării: „în El avem răscumpărarea”  

ii. Darul iertării păcatelor: „prin sângele Lui iertarea păcatelor” (v.7). 

e. Măsura iertării: „după bogățiile harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi” (v.7-8).  

f. Meritarea iertării: „după bogățiile harului Său” (v.7).  

 

4. Harul  

a. Magnitudinea harului: „pe care l-a răspândit din belșug peste noi” (v.8).  

b. Momentul harului: „l-a răspândit”. 

c. Manifestarea harului (două daruri).  

i. Dăruirea înțelegerii: „prin orice fel de înțelepciune și de pricepere” (v.8).  

ii. Descoperirea tainei: „căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale după planul pe care-L 

alcătuise” (v.9) 



d. Matricea harului: traducere corectă a versetului (Biblia literară 2001): „făcându-ne cunoscut taina voii 

Sale, după buna Sa plăcere, pe care Și-a propus-o în Sine Însuși” 

i. Misterul planului: 

ii. Maestrul planului: „îl alcătuise  în Sine Însuși” (v.9).  

iii. Manifestarea planului: „ca să-L aducă la îndeplinire la plinirea vremilor” (v.10).  

iv. Menirea planului: „spre a-Și uni iarăși” 

v. Miezul planului: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele 

de pe pământ” (v.10).  

vi. Magnitudinea planului: „spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri 

și cele de pe pământ”.  

 

5. Moștenirea (v.11-12) 

a. Mediul înmoştenirii: „în El”.  

b. Manifestarea înmoştenirii: „am fost făcuți și moștenitori”.  

c. Misterul înmoştenirii 

i. Rânduirea (gr. προορισθέντες): „fiind rânduiți mai dinainte”.  

ii. Hotărârea (gr. prothesis): „după hotărârea Aceluia”. 

iii. Acțiunile (gr. ἐνεργοῦντος): „care face toate”. Toate  

iv. Voia (gr. βουλὴν, θελήματος) : „sfatul voii Sale”.   

d. Menirea înmoştenirii: „ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în 

Hristos”. Ca și în  

e. Magnitudinea înmoștenirii: „noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos” noi, care mai dinainte am 

nădăjduit în Hristos”.  

 

6. Pecetluirea (v.13-14) 

a. Moștenitorii pecetluirii: „și voi”.  

b. Momentul pecetluirii (două faze care o preced).  

i. Cuvântul auzit: „și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre)”.  

ii. Cristos crezut: „ați crezut în El”.  

c. Modalitatea pecetluirii: „ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt”. 



i. Făgăduirea Duhului: „care fusese făgăduit”.  

ii. Funcția Duhului: „care este o arvună”. 

i. Binecuvântările garantate 

(i) Moștenirea: „a moștenirii noastre”.  

(ii) Răscumpărarea: „pentru răscumpărarea”. 

ii. Beneficiarii garanției: „celor câștigați de Dumnezeu”.  

d. Menirea pecetluirii: „spre lauda slavei Lui”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efeseni 1.15-23 - Rugăciune pentru cunoașterea lui Dumnezeu 

 

I. Motivația apostolului – 1:15 

1. Motivele mulțumirii – 1:15-16 (două motivații) 

A. Motivația verticală - credința: „despre credința în Domnul Isus care este în voi”.  

a. Miezul credinței: Hristos: „în Domnul Isus”.  

b. Mediul credinței: omul: „care este în voi”.  

B. Motivația orizontală - dragostea: „despre dragostea voastră pentru toți sfinții”. 

a. Cuprinderea dragostei: „toți”.  

b. Cercul dragostei: „sfinții”.  

2. Manifestarea mulțumirii – 1:16 

A. Continuitatea mulțumirii: „nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi”.  

B. Contextul mulțumirii: „când vă pomenesc în rugăciunile mele”.  

C. Circumferința mulțumirii: „nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi”.  

D. Conceperea mulțumirii: „De aceea şi eu, de când am auzit … nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi”.  

 

II. Mijlocirea apostolului – 1:17-23 

1. Direcția mijlocirii – 1:17a (două titluri): 

A. Titlul relațional: „Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos”.  

B. Titlul regesc: „Tatăl slavei”. 

2. Dorinţele mijlocirii – 1:17b-23 (două cereri): 

A. Persoana Duhului: „să vă dea un duh” (două funcții) 

a. Caracteristicile Duhului: „de înțelepciune și de descoperire”.  

b. Concentrarea Duhului: „în cunoașterea Lui”.  

B. Lucrarea Duhului.  

a. Funcția lucrării Duhului: „să vă lumineze ochii inimii”.  

b. Finalitatea lucrării Duhului: „ca să pricepeți”.  

i. Chemarea cu speranță: „Nădejdea chemării Lui”.  



ii. Moștenirea slăvită: „Bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți”.  

iii. Puterea nemărginită: „Nemărginita mărime a puterii Lui”. 

(i) Dimensiunea puterii Lui: „nemărginita mărime 

(ii) Direcția puterii Lui: „care este față de noi credincioșii”.  

(iii) Desfăşurarea puterii Lui: „după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a 

desfășurat-o în Hristos”. Criteriul folosit de  

 1. Învierea: „prin faptul că L-a înviat din morţi”.  

2. Înălțarea: „şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti”.  

a. Poziția în relație cu autoritatea supremă: „la dreapta Sa, în 

locurile cerești” 

b. Relația sa cu autoritățile supuse: „mai pe sus de orice domnie, 

de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de 

orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și 

în cel viitor. El I-a pus totul sub picioare”.  

3. Încoronarea: și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii care 

este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți”.  

a. Hristos și Biserica Lui.  

b. Hristos și trupul Lui.  

c. Hristos și plinătatea Lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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”.  

 

 

 

 



Efeseni 2.19-22 - Implicaţiile eclesiale ale mântuirii 

 

I. Poziția în casa lui Dumnezeu – 2:19 

1. raportarea necreștinului (două nivele):  

a. „străini” (xenos).  

b. „oaspeți” (gr. paroikos).  

2. raportarea nouă (două imagini): 

a. Imaginea împărăției – „cetățeni împreună cu sfinții” (sumpolités). 

b. Imaginea casei – „oameni din casa lui Dumnezeu” (oikeios). 

 

II. Preocuparea față de Cuvânt și Hristos – v.20 

1. Temelia Cuvântului: „pe temelia apostolilor şi prorocilor”.  

2. Piatra Centrală Isus Hristos: „piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”. 

 

III. Progresul prin creștere și zidire – 2:21-22 

1. Imaginea creșterii: „În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.” 

a. Sfera: „în El”.  

b. Subiecții: „toată clădirea”  

 c. Stabilitatea: „bine închegată”.  

d. Scopul: „crește ca să fie” (două elemente) 

i. sanctuar: „un Templu”.  

ii. sfințenie: „sfânt”. 

iii. Suveranul: „în Domnul”.  

2. Imaginea zidirii: „Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”  

a. Sfera zidirii: „prin El”.  

b. Stilul zidirii: „împreună”.  

c. Săvârșirea zidirii: „să fiți”.  

d. Scopul zidirii: „ca să fiți”.  



i. Proprietatea: „un lăcaș”  

ii. Posesorul: „al lui Dumnezeu”.  

iii. Producătorul: „prin Duhul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trăirea transformată în societate: 4:17-32 – 5:1-2 

 

I. Conduita stricată, de la deșertăciune la desfrânare – 4:17-19 (patru elemente): 

1. Concepțiile păgâne:  „să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor”.  

2. Cauzele proxime 

a. Întunecimea sufletească – „având mintea întunecată”.  

b. Înstrăinarea spirituală – „fiind străini de viața lui Dumnezeu”.  

3. Cauzele primare 

a.  Ignoranța intelectului: „din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor”. 

Omul este străin de  

b. Insensibilitatea inimii: „din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor lor”.  

4. Conduita pervertită 

a. Afecțiuni nesimțitoare:  „ei și-au pierdut orice pic de simțire” 

b. Acțiuni necurate (două faze).  

(i) Consacrarea: „s-au dedat la desfrânare”.  

(ii) Comiterea: „săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție”.  

 

II. Conduita sfântă, de la dezbrăcarea omului vechi la dragostea omului nou – 4:20-32 – 5:1-2 (două 

părți): 

A. Esența conduitei sfinte.  

1. Principiul convertirii: „Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos”.  

2. Primirea convertirii (două părți).  

a. însușirea ascultătoare şi directă: „dacă, cel puţin, L-ați ascultat”.  

b. învățarea autentică şi delegată: „şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi”.  

3. Părțile convertirii (trei elemente).  

a. Îndepărtarea decisivă a omului vechi: „cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă 

dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare”.  

b. Înnoirea continuă a minții: „și să vă înnoiți în duhul minții voastre”.  

c. Îmbrăcarea deplină a omului nou: „și să vă îmbrăcați în omul cel nou”.  



4. Pilonul convertirii  

a. Creatorul  chipului: „făcut după chipul lui Dumnezeu”.  

b. Caracterul chipului: „de o neprihănire și sfințenie”.  

c. Constituirea caracterului: „pe care o dă adevărul” 

B. Exprimările conduitei sfinte (șase exprimări). 

1. Comunicarea autentică. „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său 

adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora." (v.25) 

a. interdicția: „lăsați-vă de minciună”.  

b. indicația: „fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”.  

i. Responsabilii: „fiecare din voi”. 

ii. Direcția: „să spună aproapelui său”.  

iii. Motivarea: „pentru că suntem mădulare unii alora”.  

b. interdicția dublă:  

i. „să n-apuă soarele peste mânia voastră”.  

ii. „și să nu dați prilej diavolului”.  

2. Controlarea mâniei. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi 

prilej diavolului" (vv.26-27) 

a. indicarea dublă: „mâniați-vă și nu păcătuiți”.  

b. interdicția dublă:  

i. „să n-apuă soarele peste mânia voastră”.  

ii. „și să nu dați prilej diavolului”.  

3. Câștigul cinstit. „Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să 

aibă ce să dea celui lipsit."  

a. interdicția: „cine fura, să nu mai fure”.  

b. indicația: „ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun”.  

c. implicația: „…ca să aibă ce să dea celui lipsit”.  

4. Calitatea limbajului. „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum 

e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 

pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”(vv.29-30) 

a. interdicția: „nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură”.  



b. indicația: „ci unul bun”.  

c. implicațiile: 

- este edificatoare - „pentru zidire” 

- este necesară: „după cum e nevoie”. 

- este hăruitoare: „că să dea har celor ce-l aud”.  

iv.  importanța: „să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost 

pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”.  

5. Conduita altruistă: „Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice 

fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe 

altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos." (vv.31-32) 

A. interdicția: „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de 

răutate să piară din mijlocul vostru”.  

B. indicațiile:  

a. Iartă! (două faze)  

(a) Atitudinile iertătoare: „fiți buni unii cu alții, miloși” 

(b) Acțiunea iertătoare: „iertându-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în 

Hristos” 

b. Iubește!  

(a) Porunca imitării (pilda lui Dumnezeu): „urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii 

preaiubiți”. Copiii lui  

(b) Porunca iubirii (modelul lui Hristos): „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit 

şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu."  

(i) Acțiunile iubirii 

- dragoste: „după cum şi Hristos ne-a iubit” 

- dăruire: „şi S-a dat pe Sine pentru noi” 

(ii) Acceptarea iubirii: „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu” 

 

 

 

 

 



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”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efeseni 5.15-19 - Trăirea în atenție 

 

I. Priceperea timpurilor – 5:15-16: (două responsabilități): „Luaţi seama deci să umblaţi cu 

băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele 

sunt rele" 

1. Pricepere: „Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 

nişte înţelepţi” 

2. Profitare:  

a. Porunca: „Răscumpăraţi vremea” 

b. Motivația: „căci zilele sunt rele” 

 

II. Priceperea Cuvântului lui Dumnezeu  – 5:17: (două porunci).  

a. Exprimare negativă: „De aceea nu fiţi nepricepuţi” 

b. Exprimare negativă: „ci înţelegeţi care este voia Domnului." 

 

III. Plinătatea Duhului Sfânt – 5.18-21: (două porunci).  

A. Exprimarea negativă: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare”  

B. Exprimarea pozitivă: „Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” 

1. Slujirea adunării: „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 

duhovniceşti.” (v. 19a).  

2. Slăvirea Domnului: „şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.” (v.19b) 

a. Sursa cântărilor: „din toată inima”.  

b. Stilul cântărilor: „laudă” 

c. Scopul cântărilor: „Domnului” 

3. Rugăciunea de mulțumire: „Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate 

lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (v.20) 

a. Continuă: „totdeauna lui Dumnezeu.”  

b. Teocentrică: „lui Dumnezeu Tatăl”.  



c. Universală: „pentru toate lucrurile”.  

d. Mijlocită. „în Numele Domnului nostru Isus Hristos”.  

4. Supunerea reciprocă. „Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.” (v.21) 

a. Voluntară 

b. Reciprocă  

c. Hristocentrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efeseni 5.22-33 – Trăirea în supunere în relațiile familiale 

 

RELAȚIA SOȚ – SOȚIE – 5.22-33 

I. Rolurile căsătoriei (două roluri) 

1. Nevestele supuse (cinci aspecte ale supunerii)  

i. Mărginirea supunerii: „fiți supuse bărbaților voștri” 

ii. Măreția supunerii: „ca Domnului” 

iii. Motivul supunerii:  

- expunerea motivului: „căci bărbatul este capul nevestei” 

- explicarea motivului: „cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului” 

iv. Modelul supunerii:  

- arătarea modelului: „și după Biserica este supusă lui Hristos” 

- aplicarea modelului: „tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor” 

v. Magnitudinea supunerii: „să fie supuse bărbaților lor  în toate lucrurile” 

2. Bărbații iubitori (cinci aspecte ale iubirii) 

i. Modelul divin al iubirii:  

a. Descrierea modelului: „iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica” 

b. Detalierea modelului: „și S-a dat pe Sine pentru ea” 

ii. Motivele divine ale iubirii: 

 a. Separarea: „ca s-o sfințească” 

 b. Sfințirea: „după ce a curățit-o” (două metode) 

- „prin botezul cu apă”  

- „prin Cuvânt” 

 c. Slăvirea: „ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită” 

  - prezentarea negativă: „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta” 

  - prezentarea pozitivă: „ci sfântă și fără prihană” 

iii. Modelul uman al iubirii: „tot așa trebuie să-și iubeascăși bărbații nevestele, ca pe trupurile lor” 

iv. Motivul uman al iubiri: „cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși” 



v. Manifestarea iubirii:  

 a. Prezentarea negativă: „căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui” 

b. Prezentarea pozitivă: „ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; pentru 

că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui”. Tu îți ai 

nevasta exact cum Adam o avea pe Eva și Hristos își are Biserica (parte din el). 

II. Realizarea căsătoriei (două faze) 

1. Responsabilitățile (două responsabilități) 

 i. Lăsarea: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa” 

 ii. Lipirea: „și se va lipi de nevastă-sa” 

2. Rezultatul: „și ce doi vor fi un singur trup” 

III. Reprezentarea căsătoriei – reprezentarea relației lui Hristos cu Biserica: „taina aceasta 

este mare – vorbesc despre Hristos și despre Biserică” 

IV. Responsabilitățile căsătoriei (două responsabilități) 

i. Responsabilitatea soțului: „încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta” 

ii. Responsabilitatea soției: „și nevasta să se teamă de bărbat” 

 

RELAȚIA COPIII ȘI PĂRINȚII – 6.1-4 

I. COPII – ASCULTAREA: „copii ascultați de părinții voștri” 

1. Mărginirea poruncii: „în Domnul” 

2. Motivațiile poruncii (două motivații): 

i. Potrivirea: „căci este drept” 

ii. Promisiunea: „să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi făgăduință – 

„ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ 

II. PĂRINȚII: „ și voi părinților” (două porunci): 

1. Porunca negativă: „nu întărâtați la mânie pe copiii voștri” 

2.. Porunca pozitivă: „ci creșteți-i” (două nevoi): 

 i. Nevoia corectivă: „în mustrarea” 

 ii. Nevoia constructivă: „și învățătura Domnului” 

 



Efeseni 6:5-9 – Relația robi - stăpâni 

 

I. Ascultarea robilor – 6.5-8: (două responsabilități).  

1. Responsabilitatea ascultării (trei atitudini) 

a. Ascultarea respectuoasă: „robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică și cutremur”.  

b. Ascultarea sinceră: „în curăție de inimă ca de Hristos” 

i. Modelul ascultării sincere: „ca de Hristos”.  

ii. Manifestarea ascultării sincere. Verbul „slujiți-le” nu  

(a) Exprimarea negativă: „slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum 

ați vrea să placeți oamenilor”.  

(b) Exprimarea pozitivă: „ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui 

Dumnezeu”.  

c. Ascultarea slujirii entuziaste: „slujiți-le cu bucurie”.  

i. Modelul slujirii entuziaste: „ca Dmnului, iar nu oamenilor”.  

ii. Motivația slujirii entuziaste: „căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata 

de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut”.  

 

II. Atenția stăpânilor – 6.9: (două aspecte).  

1. Manifestarea responsabilității: „Şi voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări”.  

2. Motivația responsabilității: „ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu 

se are în vedere fața omului”.  

a. Autoritatea suvernă: „știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer”.  

b. Aprecierea spirituală: „și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului” 

 

 

 

 

 

 

 



Efeseni 6:10-20 – Reguli în lupta spirituală eficientă 

 

I. Întărirea cu putere: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. " 

1. Persoana care întărește: „în Domnul” 

2. Puterea care întărește: „în puterea tăriei Lui” 

 

II. Îmbrăcarea cu armătura de APĂRARE: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să 

puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului” 

1. Scopul armăturii: „ca să puteți ține piept” 

2. Stabilitatea armăturii:  

A. Atacul celui rău: „împotriva uneltirilor”  

B. Adversarul cel rău: „diavolului” 

C. Acoliții celui rău :  

a. Exprimarea negativă: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui” 

b. Exprimarea pozitivă:  

i. Categoriile lor: „ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor” 

ii. Caracterul lor:  

 - Caracterul spiritual: „împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac” 

 - Caracterul moral: „împotriva duhurilor răutăţii” 

iii. Cadrul lor: „care sunt în locurile cereşti.” 

 

III. Îmbrăcarea cu armătura de ATAC: „De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă 

puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. " 

1. Metoda (două faze) 

 a. Îmbrăcarea: „luaţi toată armătura lui Dumnezeu” 

 b. Împotrivirea: „ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea” 

2. Mandatul (două scopuri)  

 a. Viața: „și să rămâneți în picioare” 

b. Victoria: „după ce veți fi biruit totul”  



3. Armătura: 

 i. Încinși cu adevărul: „staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul”  

 ii. Îmbrăcați cu neprihănirea: „îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii” 

 iii. Încălțați cu râvna Evangheliei: „având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii” 

iv. Credința: „Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate 

săgeţile arzătoare ale celui rău.” 

 a. Credința acoperă: „pe deasupra tuturor acestora” 

 b. Credința apără: „cu care veți putea stinge toate săgețile” 

  (i) Puterea lor: „săgețile arzătoare” 

  (ii) Proprietarul lor: „ale celui rău” 

 v. Mântuirea: „Luaţi şi coiful mântuirii” 

 vi. Cuvântul: „şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” 

 vii. Rugăciunea:  

a. Rugăciune perseverentă: „faceţi în toată vremea” 

b. Rugăciune duhovnicească: „prin Duhul” 

c. Rugăciune diversă: „tot felul de rugăciuni şi cereri” 

d. Rugăciune veghetoare: „Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa” 

  e. Rugăciune stăruitoare: „cu toată stăruința” 

f. Rugăciune eclesiaslă: „şi rugăciune pentru toţi sfinţii” 

g. Rugăciune evanghelistică: „şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura” 

i. Cuvânt în evanghelizare: „să mi se dea cuvânt” 

ii. Îndrăzneală în evanghelizare: „ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina 

Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, 

cum trebuie să vorbesc.” 

 

 

 

 

 

 



Efeseni 6:10-20 – Reguli în lupta spirituală eficientă 

 

I. Mesagerul trimis – 6:21-22 

1. Slujba mesagerului – 21-22 

A. Înștiințarea:  

a. Despre apostol: „Acum, ca să ştiţi şi voi despre mine, Tihic .. vă va face cunoscut totul" 

b. Despre ceilalți frați: „Vi l-am trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea 

noastră” 

B. Îmbărbătarea: „şi să vă îmbărbăteze inimile.”  

2. Spiritualitatea mesagerului – v.21a 

a. Frate: „preaiubitul frate”  

b. Slujitor: „şi slujitor credincios în Domnul” 

 

II. Mesajul lui Pavel – 6:23-24 

I. Pace, credință și dragoste 

1. Părțile roadelor : „Pace, fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa”.  

a. Pacea: „pace fraților” 

b. Dragostea: „și dragoste”  

c. Credința: „impreună cu credința” 

2. Proveniența roadelor: 

a. Maestrul care le plănuiește: „din partea lui Dumnezeu Tatăl” 

b. Mijlocitorul care le procură: „şi din partea Domnului Isus Hristos” 

II. Harul – 6:24 

1. Harul de la început la final 

2. Harul pentru viitor: „Harul să fie cu toţi” 

3. Harul în legătură cu dragostea: „să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos” 

4. Harul pentru toată adunarea: „să fie cu toți” 

5. Harul în legătură cu Isus Hristos: „să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos” 



 


