
Trăirea plăcută lui Dumnezeu - 1 Tesaloniceni 4.1-12 

I. Trăirea în sfinţenie (v.1-8) 

1. Pedagogia trecută: „încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți 

plăcuți lui Dumnezeu” 

2. Practicarea prezentă: „și așa și faceți” 

3. Progresia viitoare (doi stimuli): 

a. Rugămintea: „vă rugăm și vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în privința aceasta” 

b. Repetarea: „știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Isus” 

4. Principiile continue (două domenii):  

1. Sfințenia trupului (v.3-5):  

a. Principiul sfințeniei: „voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră” 

b. Practica sfințeniei (două prezentări): „să vă feriți de curvie” 

i. Prezentare pozitivă: „fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul 

în sfințenie și cinste” 

ii. Prezentare negativă: „nu în aprinderea poftei ca Neamurile care nu 

cunosc pe Dumnezeu” 

2. Sinceritatea treburilor (v.6-7):  

a. Manifestarea sincerității: „nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în 

treburi faă de fratele său” 

b. Motivațiile sincerității (două motivații): 

i. Pedeapsa lui Dumnezeu: „pentru că Domnul pedepsește toate 

aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit” 

ii. Chemarea lui Dumnezeu: „căci Dumnezeu nu ne-a chemat la 

necurăție, ci la sfințire” 

5. Primirea duhovnicească (v.8): „de aceea, cine nesocotește aceste învățături, nesocotește nu 

pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel sfânt 

II. Trăirea în sensibilitate frăţească (v.9-10) 

i. Pedagogia: 

a. umană: „cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem” 

b. divină: „căci voi singuri ai fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții” 

ii. Practicarea: „și iubiți, în adevăr, pe toți frații, care sunt în toată Macedonia” 

iii. Progresarea: „Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea” 

III. Trăirea în separare de necredincioşi (v.11-12) – cinci atitudini 

i. Liniștea (ἡσυχάζειν): „să căutați să trăiți liniștiți” 

ii. Preocuparea (πράσσειν τὰ ἴδια): „să vă vedeți de treburi” 

iii. Hărnicia (ἐργάζεσθαι): „și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit” 

iv. Cuviința (εὐσχημόνως): „și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară” 

v. Independența: „și să n-aveți trebuință de nimeni” 


