
MULŢUMIRE PENTRU PLANUL LUI DUMNEZEU – 1 Tesaloniceni 1.2-10 

 

1. PRACTICAREA VIEȚII CREȘTINE (v.2-3) 

i. lucrarea credinței: „de lucrarea credinței voastre” 

ii. osteneala dragostei: „de osteneala dragostei voastre” 

iii. tăria nădejdii: „și de tăria nădejdii în Domnul Isus Hristos” 

 

2. PREDESTINAREA (v.4): „știm frați preaiubiți de Dumnezeu alegerea voastră”  

 

3. PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI (v.5): „în adevăr Evanghelia noastră v-a fost propovăduită” 

 a. Manifestarea propovăduirii 

 i. „nu numai cu vorbe” 

 ii. „ci cu putere” 

 iii. „cu Duhul Sfânt” 

 iv. „și cu o mare îndrăzneală” 

b. Motivația propovăduirii: „căci știți că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi” 

 

4. PILDE (v.6-10) 

i. Primirea Cuvântului (v.6-7): „așa că ați auns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia” 

 a. Modelul primirii (două exemple) 

  - modelul uman: „şi voi înşivă ați călcat pe urmele mele 

  - modelul divin: „și pe urmele Domnului” 

 b. Manifestarea primirii: „întrucât ați primit Cuvântul” 

  - Atmosfera exterioară: „în multe necazuri” 

  - Atitudinea interioară: „cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt” 

ii. Predicarea Cuvântului (v.8a): „în adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin 

Macedonia și Ahaia” 

iii. Prioritatea Credinței (v.8b): „dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit” (două 

coordonate ale răspândirii) 



- Propagarea extinsă: „pretutindeni” 

- Propagarea evidentă: „așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea” 

iv. Primirea lucrătorilor (v.9a): „căci ei înșiși ne istorisesc ce primire ne-ați făcut” 

v. Pocăința (v.9b-10) 

 a. Manifestarea pocăinței (două acţiuni): 

  i. Abandonare: „cum de la idoli v-ați întors” 

  ii. Ataşare: „la Dumnezeu” 

 b. Menirea pocăinței (două scopuri):  

- în relație cu Tatăl: „ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat” 

  - în relație cu Fiul: „și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (două adevăruri despre El) 

   - realitate trecută: „pe care L-a înviat din morți” 

   - realitate viitoare: „pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


