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CAPITOLUL 1

•1:1-2 INTRODUCERE

•1:3-14 TOATE BINECUVÂNTĂRILE 
SPIRITUALE

•1:15-23 RUGĂCIUNE PENTRU 
EFESENI



RUGĂCIUNE

• CINE? (Pavel: un credincios aflat în închisoare)

• PENTRU CINE? (sfinți și credincioși; credință și dragoste )

• PENTRU CE? (cunoașterea Lui=viața 
veșnică=EXPERIENŢĂ)

• CUM (scurt și profund; după ce prezintă condiția spirituală 
,,în Hristos

• DE CE? (avem nevoie de Dumnezeu; motive de creștere, nu 
de deficit; să vezi, să prețuiești mai mult ceea ce ai deja)



RUGĂCIUNE PENTRU EFESENI

• ,,de aceea” (v14) =având în vedere

toate binecuvântările spirituale (trecute, prezente, viitoare) și

scopul final (să slujim de laudă slavei Sale)

• caracter trinitar (Tatăl=Sursa binecuvântărilor; sfera=în  Hristos; 
Duhul Sfânt=binecuvântările sunt spirituale)

• Pentru ceea ce ai deja (a realiza, a prețui și a folosi)

• Pentru ca sfinții să-și dezvolte dragostea și credința 

• Mai întâi mulțumire apoi cerere/mijlocire

• Pentru a cunoaște/experimenta realitățile cerești 

• Pentru o bună condiție spirituală (,,un duh de...



RUGĂCIUNE PENTRU
CUNOAȘTEREA LUI

DUMNEZEU
•Pentru cunoașterea (mai bine) unei Ființe/persoane (nu
doar a unor fapte, evenimente,)

•Pentru o stare spirituală foarte bună (un duh de...)

•Pentru Înțelepciune (rezolvarea de probleme 
spirituale, cum să te raportezi la oameni, evenimente, 
situații)

•Pentru Descoperire/Revelație (a vedea lucrurile, 
oamenii, evenimentele așa cum le vede Dumnezeu)



RUGĂCIUNE PENTRU CUNOAȘTEREA 
LUI

DUMNEZEU

•1 CHEMAREA  LUI (începutul vieții 
creștine)

•2 MOȘTENIREA LUI (sfârșitul vieții 
creștine)

•3 PUTEREA/AUTORITATEA  LUI 
(mijlocul: între început și sfârșit)



RUGĂCIUNE PENTRU
CUNOAȘTEREA LUI

DUMNEZEU
• Pavel se roagă să vedem cele  3 realități și să le cunoaștem tot 

mai bine pe măsură ce umblăm împreună cu Domnul Isus:

•Nădejdea ce o avem în Dumnezeu
(ca să biruim în suferinţă)
•Moștenirea primită de la Dumnezeu (ca să 
biruim oferta lumii)
•Siguranța ce o avem în Hristos (ca să 
înfruntăm cu curaj opoziţia)



1. SĂ CUNOAȘTEM 
NĂDEJDEA CHEMĂRII LUI 

• =Să avem speranță (=să așteptăm să se întâmple lucruri
bune...)

• EL NE-A CHEMAT...

-la Hristos (să fim ai Lui)

-la sfințenie

-la libertate și pace

-la suferință (pe nedrept)

-la slava Sa veşnică

-LA O VIAȚĂ NOUĂ



2 SĂ CUNOAȘTEM
SLAVA MOȘTENIRII LUI

• Să pricepem și să prețuim ceea ce ne va da El, la sfârșit

• Orice am mai putea primi sau orice am pierde, este 
nesemnificativ în raport cu ceea ce Dumnezeu a pregătit 
pentru noi, atunci când ajungem acasă

• De aceea: Ar trebui să nu fim afectați prea tare de ceea ce 
ni se întâmplă aici și acum



3 SĂ CUNOAȘTEM (acum)
PUTEREA LUI

v20=Puterea ÎNVIERII din morți, care ne-a salvat (de a învia oameni din 
morți, prin Evanghelie; puterea care e mai tare decât moartea)

v20=Puterea ÎNTRONĂRII la dreapta lui Dumnezeu; de a trece cu 
succes (bucurie, mulțumire, bunătate, răbdare) prin încercări pentru a 
rămâne permanent în prezenţa lui Dumnezeu

v21=Puterea SUPREMĂ (mai presus de orice putere demonică)

v22=Puterea/Aautoritatea asupra Bisericii

v23=Puterea/Autoritatea exercitată prin Biserică/de a 
conduce/stăpâni acolo unde stăpâneşte Hristos

=PUTEREA de A TRĂI ȘI A MURI PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU



APLICAȚII

•1 EŞTI CHEMAT  SĂ CUNOŞTI MAI MULT (în 
orice vreme, nevoia ceea mai mare este aceea de a-L 
cunoaște/experimenta mai bine pe Dumnezeu: cine 
este El şi ce a făcut pentru noi)

•2 DEJA eşti binecuvântați: trebuie să realizezi, să 
prețuieşti și să foloseşti ceea ce ai deja

•3 Însuşeşte ACUM toate binecuvântările dăruite, cu 
scopul de a trăi și de a  muri pentru Dumnezeu


