
Perseverenţa bisericii în prigoană – 1 Tesaloniceni 2.17-20 – 3.1-9 

 

I. DORINȚA DE REVEDERE CU EI 

i. Intensificarea dorinței: „Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtăva vreme de voi, 

cu fața dar nu cu inima” 

ii. Intensitatea dorinței: „am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem” 

II. ÎNCERCAREA DE REÎNTÂLNIRE CU EI 

i. Pornirea: „astfel, odată, și chiar de două ori, am voit (Eu, Pavel, cel puțin) să venim la voi” 

ii. Piedica: „dar ne-a împiedicat Satana” 

III. ÎNCREDEREA ÎN RĂSPLĂTIRE PENTRU EI 

i. „căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu 

sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?” 

ii. „da, voi sunteți slava și bucuria noastră” 

IV. ÎNSĂRCINAREA MIJLOCITORILOR ÎNTRE EI (3:1-5) 

i. Mesagerul însărcinării: „și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui 

Dumnzeu în Evanghelia lui Hristos” 

ii. Menirea însărcinării:  

a. Întărirea: „ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastra” 

b. Rezistența:  „pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri” 

- Aranjarea necaurilor: „căci știți singuri că la aceasat suntem 

rânduiți” 

- Anunţarea necazurilor: „și când era la voi, v-am spus mai 

dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, 

cum bine știți” 

 iii. Motivațiile însărcinării: 

- NERĂBDAREA: „de aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să 

fim lăsați singuri în Atena” (v.1) și „Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi 

aducă știri despre credința voastră” (v.5) 

- TEAMA: „de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul și osteneala noastră să 

fi fost degeaba” 



V. MÂNGÂIEREA PRIN EI (v.6-7) 

 1. Motivele mângâierii: „dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi” 

  i. „ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră” 

  ii. „că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi” 

  iii. „și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi” 

2. Momentul mângâierii: „de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, 

am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră” 

VI. ÎNVIORAREA DATORITĂ LOR  (v.8): „acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul” 

 

VII. ÎNCHINAREA DATORITĂ LOR (v.9):  

i. Manifestarea mulțumirii: „cum putem noi oare să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu 

cu privire la voi” 

ii. Motivul mulțumirii: „pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră, înaintea 

Dumnezeului nostru?” 


