
Nelegiuiții și Neprihăniții în Ziua Domnului - 1 Tesaloniceni 5:1-11

În timp ce unii consideră că subiectele legate de venirea Domnului și alte detalii 
escatologice sunt foarte importante alții, prin comparație, se dezgustă de o preocupare pentru 
detalii nesemnificative sau previziuni nebiblice și aproape eretice. Însă pasajul acesta ne 
asigură că există anumite aspecte din escatologie pe care credincioșii le știau foarte bine și 
apostolul consideră că, deși nu era nevoie să li se scrie totuși le mai arată odată cum va avea 
loc acest eveniment. 

Acest pasaj ne prezintă evenimentul Zilei Domnului prin expresia vremuri și soroace. 
Această expresie mai este folosită de Domnul Isus Hristos cu referire la instaurarea Împărăției 
lui Israel (Fapte 1:7). Din acest motiv tindem să credem că Ziua Domnului și instaurarea 
Împărăției lui Israel sunt două evenimente apropiate cronologic. Deși nu trebuie să fim foarte 
dogmatici în această privință totuși acestea sunt niște detalii pe care Scriptura ni le revelează.

Pasajul se împarte în două părți: 1. prima parte ni-i arată pe necredincioși (2-3) iar 2. a 
doua parte ni-i prezintă pe credincioși și felul în care se raportează la această zi (4-11). Pasajul 
într-un mod foarte izbitor nu amestecă cele două categorii de oameni.

Având în vedere această împărțire putem fi sigură că intenția apostolului, ca în mai toate 
pasajele doctrinare, a fost să arate o distincție fundamentală între credincioși și necredincioși. În 
acest pasaj distincția se găsește în felul prin care aceștia (1) privesc Ziua Domnului și (2) o vor 
experimenta.

I. Necredincioșii (vv.2-3) 

Deși acesta nu este un detaliu exegetic esențial totuși este vital de remarcat că pasajul 
acesta începe să descrie credincioșii în evenimentul Zilei Domnului tocmai pentru că ziua 
aceasat îi are în vedere pe ei - fiind o zi a judecății. Ca o completare la această observație 
merită adăugat că acest pasaj despre Ziua Domnului urmează pasajului despre răpire care îi 
privește strict pe credincioși. Avem cel puțin două detalii evidente care ne fac să concluzionăm 
că ziua Domnului este o zi special aleasă de Dumnezeu pentru manifestarea dreptății Sale în 
mod direct și particular față de cei necredincioși.

1. Exemplificarea Zilei Domnului 

Multe lucruri pot fi înțelese cu sufletul dacă privim anumite imagini din experiența de 
fiecare zi a oamenilor. Impactul acestora este foarte puternic când ele sunt experimentate des și 
sunt experiențe foarte puternice și profunde atât din punct de vedere fizic cât și psihic și 
emoțional.

2. Expunerea zilei Domnului

Fiecare imagine biblică are anumite detalii care trebuie interpretate dar altele nu sunt în 
scopul autorului de a fi interpretate. De aceea apostolul ne arată ce anume din această imagine 
trebuie să înțelegem. 

a. Momentul venirii. Ziua Domnului va veni când vor zice pace și liniște. 



Acest sentiment de pace totală nu se regăsește în cei credincioși ci la necredincioși 
deoarece ei vor zice. Pavel nu spune veți zice (voi credincioșii) și nici vom zice (noi credincioșii) 
ci vor zice adică ei necredincioșii. Credincioșii nu pot spune pace și liniște pentru că ei știu că 
pacea și liniștea vin doar când oamenii răspund Evangheliei, se pocăiesc și sunt împăcați cu 
Dumnezeu.

Probabil că, după multele războaie care au avut loc de-alungul vremurilor va exista o 
perioadă de aparentă pace globală. Acesta este un semn care prevestește apropierea Zilei 
Domnului. Dar aceasta nu înseamnă că momentul exact poate fi preconizat. 

b. Manifestarea venirii - Isus va veni pentru aduce o prăpădenie. 

Acest pasaj corectează o imagine falsă despre Domnul Isus. Deși El este Mântuitor 
totuși El este și Judecător și într-o zi își va exercita deplin această funcție. Cuvântul prăpădenie 
poate fi pus în dreptul Persoanei Domnului Isus pentru că asta va semăna peste lumea 
necredincioasă și răzvrătită. Pedeapsa, care este un rezultat direct al sfințeniei, dreptății, 
mâniei, urii și legii lui Dumnezeu, va fi aplicată în mod deplin la timpul hotărât de Dumnezeu.

c. Martorii venirii: peste ei

Textul spune că Ziua Domnului va veni peste ei - expresie care ne lasă de înțeles că 
biserica nu se află acolo fiindcă această zi nu vine peste noi ci peste ei. Dacă se corelează 
acest pasaj cu cel precedent ajungem ușor la concluzia că Biserica este răpită înainte de Ziua 
Domnului. Distanța cronologică între răpire și Ziua Domnului este o chestiune de interpretare a 
detaliilor însă cel mai important aspect, și cel mai evident, este că Biserica nu face parte dintre 
acești peste ei. 

d. Maniera venirii - această prăpădenie este neașteptată ca durerile nașterii peste femeia 
însăcinată. 

Cu alte cuvinte, la fel cum o femeie însărcinată nu poate preconiza momentul travaliului, 
în același fel nu poate fi preconizat cu exactitate momentul Zilei Domnului deși apariția 
evenimentului este cunoscut și proclamat. Ziua Domnului este ziua pedepsei și a suferinței și 
acesta este motivul pentru care apostolul alege să folosească această imagine a durerilor 
nașterii. 

e.  Magnitudinea venirii. În această zi nu va exista chip de scăpare. 

Cei care vor avea parte de ea o vor experimenta deplin și sigur. Apostolul nu spune că 
va exista vreo categorie de oameni care să scape, nici măcar biserica - ceea ce înseamnă că 
biserica nu va fi acolo. Nu se poate ca o prăpădenie să vină peste mireasa Domnului Hristos.

II. Neprihăniții (vv.4-11)

1. Prezentarea de motivare. 



Creștinismul așează într-o ordine corectă poziția creștinului și practica acestuia. 
Creștinul nu trăiește pentru a deveni ci trăiește pentru că este. El este poziționat corect spiritual 
și de aceea are o practică conformă cu poziția lui. Majoritatea religiilor supun oamenii la o cale 
care trebuie străbătută pentru a ajunge la mântuire în timp ce creștinismul prezintă mântuirea ca 
un fapt prezent arătând în același timp implicațiile acestei poziții extraordinare.

A. Poziția spirituală (vv.4-5) - două aspecte ale identității. 

Cine nu știe cine este nu știe nici ce trebuie să facă. Neglijarea sau negarea unor 
aspecte vitale din identitatea noastră spirituală va avea repercursiuni foarte profunde asupra 
trăirii. Acesta este motivul pentru care astăzi avem un creștinism slăbănog și neputincios. Ceea 
ce noi suntem este abordat atât de frecvent încât negarea sau neglijarea identității este, în 
realitate, un afront adus lui Dumnezeu. 

a. Unde suntem/așezarea spirituală (v.4). 

În primul rând credincioșii nu sunt în întuneric. Ei nu aparțin întunericului dar nici măcar 
nu sunt în el. Pentru că ei sunt în lumină atunci manifestarea trăirii lor va fi întocmai. Trăirea 
într-o lume fizică, pe pământ, ne poate face uneori să credem că acest lucru este parte din 
identitatea noastră spirituală și trebuie să ne definească până în măduva spirituală a ființelor 
noastre însă acest lucru este fundamental greșit. 

b. Cine suntem/apartenența spirituală (v.5). 

În al doilea rând credincioșii nu sunt ai întunericului. Pavel exprimă această realitate 
întâi negativ și apoi pozitiv. Este un lucru obișnuit în limbajul biblic ca același lucru să fie 
exprimat atât pozitiv cât și negativ atât pentru că acest lucru este întărit prin repetare cât și din 
cauza faptului că prezentarea în ambele moduri atinge două categorii de oameni care răspund 
mai bine fie la prezentarea negativă fie la cea pozitivă. 

- prezentare pozitivă: voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. 

Intenția apostolului este aceea de a arăta nu doar că suntem ai cuiva, nu ai noștri, ci că 
avem din adn-ul spiritual al aceluia căruia îi aparținem. Prioritizarea accentului negativ arată un 
aspect fundamental găsit în creștinism deoarece creștinul nu este în primul rând un om care 
doar se abține și de aceea nu își permite să facă multe lucruri, ci el este unul care trăiește 
pozitiv, pentru Dumnezeu. El nu descrie sfințenia doar prin abstinență și refuzarea unor lucruri ci 
în primul rând în mod pozitiv prin cultivarea roadei Duhului Sfânt. Creștinismul trăit prin legi de 
genul să nu nu doar că este neatractiv dar este și nebiblic. 

- prezentare negativă: noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 

Această metaforă ar trebui să transmită foarte serios separarea noastră de orice 
realitate spirituală a păcatului. Imaginea aceasta dorește să transmită o separare de tot ce este 
păcătos din punct de vedere spiritual și moral. Nu este o descriere particulară, strictă și precisă 
a faptelor rele ci o descriere principială. 

Creștinismul este o religie a principiilor și nu a listelor. În creștinism nu se prezintă liste 
care trebuie îndeplinite ca apoi omul să stea liniștit și să facă alte lucruri care nu sunt precizate 



îna cele liste. Acesta seamănă mai degrabă cu un sistem legalist. Chiar și atunci când găsim 
liste în creștinism ele sunt prezentate pentru a exempifica principiile. Principiul este că trebuie 
să ne ferim de tot ceea ce ni se pare rău indiferent ce este acel lucru. 

B. Practica spirituală (vv.6-7). 

Pavel schimbă subiectul poziției noastre spirituale către practica noastră spirituală printr-
o formulă literară care arată o concluzie sau o implicație. El spune de aceea - adică, avându-se 
în vedere ceea ce s-a spus adineauri rezultă câteva lucruri.

a. Manifestarea (v.6). 

De la indicativele care au descris poziția credinciosului Pavel introduce imperative care 
arată practica și responsabilitatea lui. Sunt trei responsabilități care definesc practica 
credinciosului dar care sunt prezentate în mod negativ și pozitiv iar fiindcă două reprezintă 
același lucru în ultimă instanță rămân două.

i. Conștiență (atitudine) - să nu dormim ca ceilalți. Ceilalți sunt necredincioșii. Ei sunt 
oameni care nu așteaptă pe Domnul Isus și trăiesc în nepăsare. Apostolul spune că totul 
pornește de la starea în care ne aflăm - dacă suntem sau nu treji. Cu alte cuvinte nu acțiunea 
contează în primul rând ci atitudinea pe care o avem. Dacă avem o atitudine de nepăsare sau 
indiferență este ca și cum am dormi pentru că așa este omul care doarme. 

ii. Concentrare (acțiune) - ci să veghem și să fim treji. Pavel se mută de la descrierea 
negativă la cea pozitivă și atinge în aceste două imperative atât necesitatea unei stări potrivite 
cât și acțiunea care reprezintă scopul acestui om.

De fapt acestea sunt cele două responsabilități primare pe care Pavel dorește să le 
evidențieze: a veghea și a fi treaz. A fi treaz implica capacitatea de a lucra dar care nu este 
pusă în acțiune în timp ce a veghea înseamnă o angrenare într-o anumită activitate. Deși 
vegherea implică așteptare și o aparentă inactivitate de fapt este o muncă istovitoare din toate 
punctele de vedere: fizic, spiritual, emoțional, psihic și mental 

b. Motivația (v.7) 

Dorind să-i motiveze pe credincioși să vegheze și să fie treji apostolul oferă două 
exemple de oameni care nu fac lucrul acesta. Este evident că apostolul Pavel folosește un 
limbaj figurativ.

i. Nepăsarea celui ce doarme: căci cei ce dorm dorm noaptea. Accentul lui Pavel nu 
cade pe faptul că activitatea somnului, spre exemplu, este rea ci că în somn omul nu poate 
veghea în timp ce credinciosul trebuie să vegheze mereu așa că pentru el, din punct de vedere 
spiritual, este mereu în zi și este un fiu al zilei. Pentru acest motiv el nu doarme spiritual, fiindcă 
nu are noapte spirituală.

ii. Nelegiuirea celui ce se îmbată: și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Pavel arată 
prin această imagine că oamenii care fac fapte nelegiuite îndeosebi fac lucrul acesta când este 
noaptea - întuneric - și lucrurile nu se pot observa și nici nu sunt oameni care să le vadă. 



Creștinul nu trăiește o asemenea viață și nici nu este interesat să ascundă sau să aibă o viață 
secretă în care practică nelegiuirea. 

Pavel dă acest exemplu pentru că cei ce se îmbată nu au deloc capacitatea de a 
veghea. Rostul acestui exemplu nu este de a face vreo doctrină în legătură cu consumul de 
băuturi alcoolice sau cu beția - deși știm sigur din alte pasaje că beția este un păcat. Intenția 
autorului este în legătură cu imperativul vegherii exprimat clar adineauri. 

2. Prezentarea de mângâiere

1 Tesaloniceni 5:8 "Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa 
credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. "

A. Poziția noastră: noi, care suntem fii ai zilei, Deși Pavel repetă într-un anume sens 
ceea ce a spus adineauri totuși există o diferență notabilă în accentul personal prezent în 
această exprimare. De la voi el trece la noi incluzându-se pe sine în rândul celor care trebuie să 
privegheze. 

Poziția credinciosului este importantă deoarece ea arată identitatea lui - cine este el. 
Creștinismul începe de la identitate și coboară spre imperative. Orice altă ordine nu este biblică 
și nici logică. Ce sunt determină ceea ce fac. 

Din nou Pavel prezintă poziția credincioșilor care oferă, în ultimă instanță, putere pentru 
practica pe care el urmează să o ceară. Ei nu se pot purta ca fii ai zilei decât dacă într-adevăr 
sunt fii ai zilei. Poziția credinciosului oferă putere pentru practica care i se cere.

Cu alte cuvinte, realitatea nașterii din nou este fundamentală pentru practica creștină. 
Practica creștină fără nașterea din nou este cel mai mare chin pe care și-l poate provoca un om 
sieși. Acest lucru este atât de important încât Pavel nu se satură să-l repete. 

A fi al zilei înseamnă a fi născut din nou și a face parte dintr-o altă dimensiune spirituală 
- cea a luminii spirituale și morale. A fi fiu înseamnă a avea caracteristicile tatălui și a semăna cu 
el. Înseamnă atât apartenență cât și asemănare deoarece a aparține Tatălui este una iar a fi 
asemenea Lui este atlceva - ambele însă sunt incluse în expresia fii ai zilei. 

B. Practica noastră

a. Atitudinea de percepție: să fim treji. Înainte de a discuta despre armătura 
credinciosului Pavel identifică care trebuie să fie atitudinea acestuia. Dacă un creștin are o 
putere și o armătură extraordinară însă este nepăsător, ignorant și fără discernământ - adică 
doarme - toate acestea nu-i folosesc la nimic. De aceea starea de a fi treaz este primul lucru 
important. 

Mulți credincioși nu sunt conștienți de ceea ce sunt, cui îi aparțin, ce resurse au și ce 
trebuie să facă. Problema lor fundamentală este una de conștiență - fiindcă dovedesc că se află 
într-o stare de inconștiență spirituală sau un fel de comă. 

b. Armele de priveghere: să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem 
drept coif nădejdea mântuirii.  Sunt multe activități care îi sunt propuse astăzi bisericii însă ele 



sunt goale și storc energiile bisericii nu pentru că sunt rele în ele însele ci pentru că nu sunt 
ceea ce Dumnezeu ne-a cerut și epuizează resursele, timpul și puterea credincioșilor. Aceste 
activități reprezintă activismul care ucide astăzi biserica.

Apostolul Pavel considera credința, dragostea și nădejdea armele de bază ale unui 
creștin luptător. Creștinul prin definiție este unul care trebuie să fie armat pentru că, deși el s-ar 
putea să nu dorească să lupte, cu siguranță va fi atacat de inamicii spirituali. Din acest motiv el 
nu poate fi niciodată neutru. Acest lucru nu doar îi este interzic ci îi este și imposibil. 

C. Propulsia noastră: 1 Tesaloniceni 5:9-10 "Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la 
mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, 
pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. “

i. Plănuitorul mântuirii: Dumnezeu a rânduit mântuirea noastră. Este o afirmație directă și 
clară. Este Dumnezeu acela care a hotărât mântuirea noastră și nu omul. De obicei mântuirea 
este așezată pe umerii omului ca și cum el ar fi factorul decisiv însă acest lucru aruncă o umbră 
de îndoială asupra perfecțiunii lucrării dumnezeiești. 

ii. Plănuirea mântuirii: Dumnezeu nu a dorit mântuirea, nu doar a oferit mântuirea, nu 
doar a făcut posibilă mântuirea deși acestea toate sunt parțial adevărate însă dacă rămânem la 
ele pierdem cea mai frumoasă parte deoarece Dumnezeu a predestinat sau plănuit mântuirea 
noastră. Termenul rânduit nu lasă loc de interpretare cu privire la semnificația acestei lucrări 
divine. În plus, rânduirea mântuirii este atribuită doar credincioșilor. El ne-a rânduit referindu-se 
la apostol și cititorii săi care erau credincioși. Dumnezeu nu rânduie oameni care nu ajung să fie 
mântuiți pentru că așa ceva nu ar mai fi rânduire ci joacă și batjocoră. 

iii. Primirea mântuirii: ca să căpătăm mântuirea. Această expresie arată harul irezistibil al 
lui Dumnezeu deoarece aici rânduirea asigură căpătarea mântuirii. Pavel nu găsește necesar 
să vorbească despre acceptul omului, nu pentru că el nu ar exista ci pentru că rânduirea divină 
asigură această acceptare din partea omului prin harul irezistibile care cucerește voința umană 
și o abilitează și o îndreaptă către Domnul Hristos. 

iv. Privilegiul mântuirii: Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie înseamnă că avem parte de 
cel mai mare privilegiu din univers deoarece problema fundamentală a omului nu este 
complexul de efecte ale păcatului cum ar fi boala, suferința, calamitățile, emoțiile negative, 
relațiile destrămate etc ci mânia lui Dumnezeu. Odată ce omul este împăcat cu Dumnezeu cea 
mai mare problemă a vieții sale este rezolvată. Aceasta este mântuirea!

v. Persoana mântuirii: Domnul nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos nu este 
Persoana mântuitoare a nimănui și a tuturor ci este al nostru - El este doar al nostru. Hristos 
aparține doar acelora care sunt rânduiți de Dumnezeu ca să fie mântuiți. Așadar în planul divin 
Persoana mântuitoare a Domnului Isus este unica variantă de mântuire. Predestinarea nu 
anulează necesitatea mântuirii prin Domnul Isus ci o face sigură și necesară.

vi Prețul mântuirii: care a murit pentru noi. Această expresie arată din nou 
particularitatea nu doar a predestinării ci a ispășirii. Bineînțeles că unii vor aduce alte texte care 
par să-l contrazică pe acesta însă legătura frumoasă stabilită în text este între predestinare și 
ispășire fiindcă aceia rânduiți să capete mântuirea și care Îl au pe Hristos ca Mântuitor al lor 
sunt singurii pentru care s-a plănuit moartea lui Hristos - conform pasajului.



vii. Puterea mântuirii: pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 
Cele două stări menționate aici au în vedere starea noastră fizică - aceea de vii sau de morți. 
Pavel însă spune că nici moartea și nici viața nu sunt decisive în ce privește mântuirea noastră 
completă. Cu alte cuvinte, pasajul arată că atât mântuirea este asigurată în predestinare cât și 
perseverarea și proslăvirea noastră. 


