
1 Tesaloniceni 1.2-10 - MULŢUMIRE PENTRU PLANUL LUI DUMNEZEU 

 

1. PRACTICAREA VIEȚII CREȘTINE (v.2-3) 

i. lucrarea credinței: „de lucrarea credinței voastre” 

ii. osteneala dragostei: „de osteneala dragostei voastre” 

iii. tăria nădejdii: „și de tăria nădejdii în Domnul Isus Hristos” 

 

2. PREDESTINAREA (v.4): „știm frați preaiubiți de Dumnezeu alegerea voastră”  

 

3. PROPOVĂDUIREA EVANGHELIEI (v.5): „în adevăr Evanghelia noastră v-a fost propovăduită” 

 a. Manifestarea propovăduirii 

 i. „nu numai cu vorbe” 

 ii. „ci cu putere” 

 iii. „cu Duhul Sfânt” 

 iv. „și cu o mare îndrăzneală” 

b. Motivația propovăduirii: „căci știți că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi” 

 

4. PILDE (v.6-10) 

i. Primirea Cuvântului (v.6-7): „așa că ați auns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia” 

 a. Modelul primirii (două exemple) 

  - modelul uman: „şi voi înşivă ați călcat pe urmele mele 

  - modelul divin: „și pe urmele Domnului” 

 b. Manifestarea primirii: „întrucât ați primit Cuvântul” 

  - Atmosfera exterioară: „în multe necazuri” 

  - Atitudinea interioară: „cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt” 

ii. Predicarea Cuvântului (v.8a): „în adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin 

Macedonia și Ahaia” 

iii. Prioritatea Credinței (v.8b): „dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit” (două 

coordonate ale răspândirii) 



- Propagarea extinsă: „pretutindeni” 

- Propagarea evidentă: „așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea” 

iv. Primirea lucrătorilor (v.9a): „căci ei înșiși ne istorisesc ce primire ne-ați făcut” 

v. Pocăința (v.9b-10) 

 a. Manifestarea pocăinței (două acţiuni): 

  i. Abandonare: „cum de la idoli v-ați întors” 

  ii. Ataşare: „la Dumnezeu” 

 b. Menirea pocăinței (două scopuri):  

- în relație cu Tatăl: „ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat” 

  - în relație cu Fiul: „și să așteptați din ceruri pe Fiul Său” (două adevăruri despre El) 

   - realitate trecută: „pe care L-a înviat din morți” 

   - realitate viitoare: „pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 2.1-11 - MĂRTURISIREA EFICIENTĂ  

 

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” 



1 Tesaloniceni 2.13-16 - MULȚUMIRE PENTRU PRIMIREA CUVÂNTULUI  

 

I. MANIFESTAREA MULȚUMIRII 

 A. Continuitatea mulțumirii: „mulțumim fără încetare” 

 B. Centrul mulțumirii: „lui Dumnezeu” 

 

II. MOTIVELE MULȚUMIRII: primirea Cuvântului în două moduri 

A. Privindu-l potrivit : „că atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit 

nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care 

lucrează în voi care credeți” 

B. Plătind prețul:  

1. Modelul prețului plătit: „căci fraților, voi ați călcat pe urmele Bisericilor” 

i. Apartenența Bisericilor: „lui Dumnezeu” 

ii. Așezarea Bisericilor (două tipuri) 

a. spirituală: „care sunt în Hristos Isus” 

b. locală: „în Iudeea” 

2. Manifestarea prețului plătit: pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu 

voi aceleași rele, pe care le-au suferit ei din partea iudeilor” (două faze în viețile lor) 

 1. FAZA PĂCĂTURII (patru caracteristici ale păcatelor lor) 

i. Relația lor cu Domnul și proorocii: „iudeii aceștia au omorât pe Domnul Isus și 

pe prooroci” 

  ii. Relația lor cu apostolii: „pe noi ne-au prigonit” 

  iii. Relația lor cu Dumnezeu: „nu plac lui Dumnezeu” 

iv. Relația lor cu toți oamenii: „sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să 

vorbim Neamurilor ca să fie mântuite” 

   2. FAZA PEDEPSIRII (două etape) 

   i. Plinătatea păcatelor: „astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor” 

   ii. Pedepsirea păcatelor: „dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu” 

 

 



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

 

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?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 3.10-13 – Mijlocire pentru progresul virtuților esențiale 

 

I. IMPLICAREA UMANĂ ÎN DESĂVÂRȘIREA CREDINȚEI: 

1. Enumerarea  

i. Întâlnirea credincioșilor: „zi și noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea fața” 

ii. Împlinirea credinței: „și să putem împlini ce lipsește credinței voastre” 

2. Exprimarea mijlocirii 

i. Direcția mijlocirii: „Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus Hristos” 

ii. Dorința mijlocirii: „să ne netezească drumul la voi” 

II. IMPLICAREA DIVINĂ ÎN DESĂVÂRȘIREA DRAGOSTEI: „Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în 

dragoste” 

i. Maestrul dragostei: „Domnul să vă facă să creșteți” 

ii. Mărimea dragostei: „unii față de alții și față de toți,  

iii. Modelul dragostei: „cum facem și noi înșine pentru voi” 

 iv. Mediul dragostei: inima 

a. Curajul inimii: „ca să vi se întărească inimile” 

 b. Curăția inimii: „și să fie fără prihană în sfințenie” 

v. Menirea dragostei: 

a. Mediul: „înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru”  

b. Momentul: „la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toți sfinții Săi” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 4.1-12 – Trăirea plăcută lui Dumnezeu  

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” 

 



1 Tesaloniceni 4.13-18 – Nădejdea cu privire la cei adormiți în Domnul  

I. Nevoia cunoștinței (v.13) 

1. Pericolul întristării: „nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă 

întristați ca ceilalți” 

2. Pericolul deznădejdii: „care n-au nădejde” 

II. Nevoia credinței (v.14) 

1. Convingerea debutantă: „căci dacă credem că Isus a murit și a înviat” 

2. Convingerea derivată: „credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit 

în El” 

 i. Maestrul învierii: „Dumnezeu va aduce înapoi” 

 ii. Mijlocitorul învierii: „va aduce înapoi împreună cu Isus” 

 iii. Miracolul învierii: „va aduce înapoi” 

 iv. Manifestanții învierii: „pe cei ce au adormit în El” 

III. Nevoia cuvântului (v.15-18): „iată în adevăr ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului” 

PRIORITATEA: „noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor 

adormiți”. 

PAȘII:  

1. Întoarcerea Domnului: „căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui 

Dumnezeu, Se va pogorâ din cer” 

2. Învierea adormiților: „căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui 

Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos” 

 i. Maestrul învierii: „însuși Domnul” 

 ii. Manifestarea învierii: „cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu” 

3. Întâlnirea tuturor: „vom fi răpiți toți împreună” 

4. Înălțarea celor vii: „apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți în nori” 

5. Întâmpinarea Domnului: „ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” 

6. Împărtășirea cu Domnul: „și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” 

IV. Nevoia consolării: „mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte” 

 

 



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

 

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. VEGHERE (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. VIEȚUIRE (v.8-10) 

 a. Maniera (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” 

 - credința 

 - dragostea 

 - nădejdea 

  b. Motivațiile (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. Consolare: „mângâiați-vă” 

 b. Consolidare: „întăriți-vă unii pe alții 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 5.12-15 – Trăirea în relaţii  

 

I. Raportare la cârmuitori (v.12-13)  

 1. Recunoaștere:  

  i. Consumare: „se ostenesc între voi” 

  ii. Cârmuire: „care vă cârmuiesc în Domnul” 

  iii. Călăuzire: „și cari vă sfătuiesc” 

 2. Răsplătire:  

  a. Manifestarea răsplătirii 

   i. Privire bună: „Priviți bine” 

   ii. Prețuire mare: „să-i prețuiți foarte mult” 

  b. Motivul răsplătirii: „din pricina lucrării lor” 

II. Raportare la comunitate (v.13b): „trăiți în pace între voi” 

III. Raportare la răzvrătiți (v.14a): „ vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe ceice trăiesc în 

neorânduială” 

IV. Raportare la deznădăjduiți (v.14b): „să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți” 

V. Raportare la cei slabi (v.14c): „să sprijiniți pe cei slabi” 

VI. Raportare la ceilalți (v.14d): „să fiți răbdători cu toți” 

VII. Raportare la răi (v.15) 

 a. Porunca omiterii: „luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău” 

 b. Porunca comiterii: „ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți” 

  i. Perioada binefacerii: „totdeauna” 

  ii. Propagarea binefacerii: „atât între voi, cât și față de toți” 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 5.12-15 – Porunci finale  

 

1. Porunca bucuriei: „bucurați-vă întotdeauna” (v.16) 

2. Porunca cu privire la Dumnezeu: 

i. Porunca rugăciunii: „rugați-vă neîncetat” (v.17) 

ii. Porunca mulțumirii: „mulțumiți lui Dumnezeu” (v.18) 

 a. Magnitudinea mulțumirii: „pentru toate lucrurile” 

b. Motivul mulțumirii: „căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu 

privire la voi” 

3. Porunca cu privire la revelații: 

I. Porunca cu privire la Duhul Sfânt : „nu stingeți Duhul” (v.19) 

II. Porunci cu privire la prorocii  (v.20-21) 

i. Porunca acceptării: „nu disprețuiți proorociile” 

ii. Porunca cercetării universale: „ci cercetați toate lucrurile” 

iii. Porunca păstrării binelui: „și păstrați ce este bun” 

4. Porunca protejării: „feriți-vă de orice se pare rău” (v.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Tesaloniceni 5.23-24 – Rugăciunea pentru sfințire 

 

I. Petiția sfințirii: „Dumnezeul păcii să vă sfințească” 

 1. Autorul sfințirii: „El Însuși” 

 2. Amploarea sfințirii: „pe deplin” 

 3. Aspectele sfințirii: „și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru” 

 4. Activitatea sfințirii:  

  a. Păzirea: „să fie păzite” 

  b. Perfecționarea: „întregi, fără prihană” 

 5. Atestarea sfințirii: „la venirea Domnului nostru Isus Hristos” 

 

II. Promisiunea sfințirii (două părți) 

1. Fundamentul sfințirii - atributul lui Dumnezeu: „Cel ce v-a chemat este credincios” 

 2. Făurirea sfințirii - activitatea lui Dumnezeu: „și va face lucrul acesta” 

 


