
Mângâiere cu privire la Ziua Domnului – 1 Tesaloniceni 5.1-11 

 

I. CUNOȘTINȚELE DESPRE ZIUA DOMNULUI (două efecte): „cât despre vremi și soroace, 

n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților” 

A. Efectul față de necredincioși (v.1-3) – „pentru că voi înșivă știți foarte bine că Ziua Domnului va 

veni ca un hoț” 

1. Maniera venirii: „va veni ca un hoț” 

2. Momentul venirii: „când vor zice: „Pace și liniște!”  

3. Manifestarea venirii:  

i. Furia manifestării: „atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei” 

ii. Felul manifestării: „ca durerile nașterii peste femeia însărcinată” 

iii. Fatalitatea manifestării: „și nu va fi chip de scăpare” 

B. Efectul față de credincioși  (v.4-10) 

1. Maniera venirii Zilei Domnului (v.4-5):  

A. Prezentarea modalității venirii preconizate: „dar voi fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca 

ziua aceea să vă prindă ca un hoț” 

 B. Prezentarea motivului venirii preconizate (două motive) 

  i. Prezentare pozitivă: „voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei” 

  ii. Prezentare negativă: „noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului” 

2. Motivația venirii Zilei Domnului (v.6-10)  

 A. PRINCIPIUL VEGHERII (v.6-7):  

  a. Manifestarea principiului vegherii: 

a. Prezentarea negativă: „de aceea să nu dormim ca ceilalți” 

b. Prezentarea pozitivă: „ci să fim treji” 

b. Motivul vegherii: „căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată 

noaptea” 

 B. PRACTICA VEGHERII (v.8-10) 

 a. Manifestarea practicii vegherii (două moduri) 

i. Responsabilitatea principială: „dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji” 



ii. Responsabilitatea practică: „să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a 

dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii” 

  b. Motivațiile așteptării (două motivații) 

 i. Motivația mâniei : „fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie” 

ii. Motivația mântuirii:  „ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus 

Hristos” 

a. „care a murit pentru noi” 

b. „pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El” 

 

II. CONSOLAREA CU ZIUA DOMNULUI (v.11) 

1. Porunca consolării (două moduri) 

 a. Mângâierea: „mângâiați-vă” 

 b. Întărirea: „întăriți-vă unii pe alții 

2. Prezentul consolării: „cum și faceți în adevăr” 


