
MĂRTURISIREA EFICIENTĂ – 1 Tesaloniceni 2.1-11 

 

1. ÎNCREDEREA (v.1-2): „am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru” (trei dovezi) 

 i. Eficiență: „voi înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică” 

 ii. Suferință: „după ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți” 

 iii. Continuitate: „am venit să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte” 

 

2. SINCERITATE (v.3-4): 

A. Exprimată negativ:  „căci propovăduirea noastră nu se întemeiază (trei motivații) 

 i. „nici pe rătăcire” 

 ii. „nici pe necurăție” 

 iii. „nici pe viclenie” 

 B. Exprimată pozitiv: „căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu” 

i. Motivul chemării: „fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze 

Evanghelia” 

 ii. Motivul cercetării: „lui Dumnezeu care ne cercetează inima” 

 

3. SMERENIE (v.5-6) – două dovezi: 

 A. Metoda folosită:  „într-adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare” 

 B. Motivațiile folosite:  

  i. BANI: „nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu” 

ii. CINSTE: „n-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli 

ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste” 

 

4. SENSIBILITATE (v.7): „ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru” 

i. imaginea blândeții: „ca o doică ce-și crește copiii” 

ii. intensitatea blândeții: „cu drag” 

 

5. SACRIFICIU (v.8-9): „eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu dar chiar și viața 

noastră” (două motive): 



 A. MOTIVAȚIILE SACRIFICIULUI 

 i. Dragostea: „astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi” 

 ii. Prețuirea: „atât de scumpi ne ajunseserăți” 

 B. MANIFESTĂRILE SACRIFICIULUI 

  i. Principiul: „vă aduceți aminte, fraților” 

a. „de osteneala” 

b. „și munca noastră.” 

  ii. Practica:  

a. Lucrul secular: „cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia dintre 

voi” 

b. Lucrul spiritual: „și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu” 

   

6. SFINȚENIE (v.10):  

 i. Martorii sfințeniei: 

  a. Martorul uman: „voi sunteți martori”  

  b. Martorul divin: „și Dumnezeu de asemenea” 

 ii. Manifestarea sfințeniei: „că am avut o purtare” 

  a. „Sfântă” 

  b. „Dreaptă” 

  c. „Fără prihană” 

 

7. SPIRITUALITATE (v.11-12) 

 i. Modelul spiritual: „știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui” 

 ii. Metodele spirituale:  

  a. Sfătuire: „vă sfătuiam” 

  b. Mângâiere: „vă mângâiam” 

  c. Adeverire: „vă adeveream” 

 iii. Mesajul spiritual: „să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu  

iv. Motivația spirituală: „care vă cheamă la Împărăția și slava Sa” 


