
2 Tesaloniceni 1:3-11 – Judecata lui Dumnezeu 

 

I. ÎNVREDNICIREA SFINȚILOR:  

1. Recunoștința lor în apostoli: „Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, 

fraţilor, cum se şi cuvine” 

a. Credința progresivă: „pentru că credinţa voastră merge mereu crescând” 

b. Dragostea progresivă:  şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot 

mai mult.” 

2. Reputația lor în biserici:  

a. Susținătorii reputației: „De aceea ne lăudăm cu voi” 

b. Sfera reputației: „în Bisericile lui Dumnezeu” 

c. Sursa reputatiei:  

i. Credincioșia lor: „pentru statornicia şi credinţa voastră” 

ii. Contextul lor: „în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.” 

3. Răsplătirea lor în ceruri: „Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui 

Dumnezeu” 

a. Împărăție: „întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi 

suferiţi” 

b. Odihnă: „şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la 

descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui” 

 i. Beneficiarii: „şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă” 

 ii. Evenimentul: „la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui” 

  - Coborârea: „din cer” 

  - Compania: „cu îngerii puterii Lui” 

 

II. ÎNDEPĂRTAREA STRICAȚILOR: „Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor 

ce vă întristează” 

 1. păcatele:  



a. Necunoscători: „într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe 

Dumnezeu” 

b. Neascultători: „şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus 

Hristos” 

 2. pedeapsa:  

  a. Separare:  

   i. De la fața Domnului 

   ii. De la slava Lui 

  b. Suferință 

 

III. ÎNĂLȚAREA SALVATORULUI:  

1. Acțiunea 

 a. Proslăvire: „când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi” 

b. Privire: „şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea 

făcută de noi înaintea voastră.” 

 

2. Asociații 

 a. Consacrații: „proslăvit în sfinţii Săi” 

 b. Credincioșii: „şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Tesaloniceni 2:1-12 – Antihristul  

 

I. MOMENTUL Antihristului: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi 

venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării” 

Ziua Domnului va fi precedată de Domnul evenimente majore 

1. Apostazia: „lepădarea de credinţă” 

2. Antihristul: „şi de a se descoperi omul fărădelegii” 

 

II. MANIFESTAREA Antihristului 

1. Caracterul: „omul fărădelegii” 

2. Condamnarea: „fiul pierzării” 

3. Comportamentul 

 a. Împotrivire: „potrivnicul” 

 b. Înălțare 

- În POZIȚIE: „care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este 

vrednic de închinare. 

  - În PRACTICĂ: „Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu” 

  - În PRETENȚIE: „dându-se drept Dumnezeu” 

 

III. MISTERUL Antihristului 

i. așteptarea: „Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui” 

ii. activitatea: „Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte 

acum să fie luat din drumul ei.” 

 iii. arătarea: „Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit” 

 

IV. MISTUIREA Antihristului 

1. Maestrul: „pe care Domnul Isus îl va nimici” 

2. Modalitatea  

 i. suflarea gurii: „cu suflarea gurii Sale”  

 ii. arătarea venirii: „şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” 



V. MANEVRELE Antihristului 

1. Sursa lucrării sale: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei”  

2. Stilul lucrării sale 

 a. Miracole mincinoase: „cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase” 

 b. Momiri păcătoase: „şi cu toate amăgirile nelegiuirii” 

3. Subiecții lucrării sale:  

a. Purtarea lor: „pentru cei ce sunt pe calea pierzării” 

b. Pedepsirea lor: „calea pierzării” 

4. Succesul lucrării sale: „pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi” 

 

VI. MENIREA Antihristului 

1. Sursa lucrării sale: „Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire”  

2. Scopul lucrării sale  

 a. Credință falsă: „ca să creadă o minciună” 

 b. Condamnare: „să fie osândiţi” 

3. Subiecții 

 a. Necredință: „pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul” 

 b. Nedreptate: „ci au găsit plăcere în nelegiuire” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Tesaloniceni 2.13-17 – Mulțumire pentru planul lui Dumnezeu  

 

I. PREAMĂRIREA PENTRU MÂNTUIRE 

 1. Cercul mulțumirii: „frați preaiubiți de Domnul” 

2. Constrângerea mulțumirii: „trebuie să mulțumim” 

3. Continuitatea mulțumirii: „totdeauna lui Dumnezeu pentru voi” 

 

II. PREDESTINAREA MÂNTUIRII (alegerea): „de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire” 

1. Sfințirea Duhului: „în sfințirea Duhului” 

2. Credința adevărului: „și credința adevărului” 

 

III. PRODUCEREA MÂNTUIRII (chemarea eficace a Evangheliei): „Iată la ce v-a chemat El, prin 

Evanghelia noastră” 

 

IV. PLINĂTATEA MÂNTUIRII (păstrarea sfinților) – „ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus 

Hristos” 

 

V. PERSEVERAREA ÎN MÂNTUIRE (perseverarea în har): „Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi 

învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră” 

 1. Întărirea: „rămâneți tari” 

 2. Învățarea: „și țineți învățăturile” (două surse) 

  a. Cuvântări: „pe care le-ați primit fie prin viu grai” 

  b. Cărți: „fie prin epistola noastră” 

 

VI. PĂSTRAREA ÎN MÂNTUIRE (două aspecte) 

 1. Autorii păstrării: 

  a. Domnul Isus: „Şi Însuşi Domnul nostru Isus Hristos” 

  b. Dumnezeu Tatăl: „Dumnezeu, Tatăl nostru”  



 2. Atmosfera păstrării (trei favoruri) 

  a. Dragostea Lui: „care ne-a iubit” 

  b. Darurile Lui:  

   i. Costul darurilor: „şi ne-a dat prin harul Său” 

   ii. Calitatea darurilor: „o mângâiere veşnică şi o bună nădejde” 

 3. Acțiunile păstrării:  

  a. Încurajarea: „să vă mângâie inimile” 

 b. Întărirea: „şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!” (două direcții) 

  i. Conduită: „în orice lucru” 

  ii. Cuvinte: „și cuvânt bun”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Tesaloniceni 3.1-5 – Suveranitatea lui Dumnezeu în viața creștinilor  

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie 

proslăvit, cum este la voi, şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi, căci nu toţi au 

credinţa. Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, 

avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte 

inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! 

 

1. Propagarea Cuvântului: „Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca”  

a. Succesul Cuvântului: „Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum 

este la voi” 

b. Scăparea slujitorilor: „şi să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi, căci nu toţi au 

credinţa” (două descrieri) 

 i. Moralitatea lor: „oamenii nechibzuiţi şi răi” 

 ii. Motivul lor: „căci nu toţi au credinţa” 

2. Perseverarea credincioșilor: (două aspecte) 

 a. Atributul divin: „Credincios este Domnul”  

 b. Acțiunile divine:  

i. Întărirea credincioșilor: „El vă va întări” 

ii. Îndepărtarea celui rău: „şi vă va păzi de cel rău” 

3. Practicarea cuvântului: „Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceţi şi veţi face ce vă 

poruncim” 

 a. Prezentă: „că faceți” 

 b. Perseverentă: „și vei face ce vă poruncim” 

4. Potrivirea inimilor: „Domnul să vă îndrepte inimile” (două direcții) 

a. Dragostea lui Dumnezeu: „spre dragostea lui Dumnezeu” 

b. Răbdarea lui Hristos:  „şi spre răbdarea lui Hristos!” 

 

 

 



2 Tesaloniceni 3:6-15 – Stimuli pentru indolenți 

În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care 

trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi. Voi înşivă ştiţi ce 

trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de 

pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară 

nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă 

vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu 

mănânce.” Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de 

nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce 

pâinea lucrând în linişte. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. Şi dacă n-ascultă cineva ce 

spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie 

ruşine. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate. 

 

I. EXCLUDEREA DIN ADUNARE 

1. Puterea adunării: „În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor să vă depărtaţi de orice 

frate” 

2. Practica adunării (două păcate) 

 a. Neorânduială: „trăieşte în neorânduială” 

b. Neascultare: „şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi” 

 

II. EXEMPLUL APOSTOLILOR: „Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi” 

1. Manifestarea muncii lor (două descrieri):  

a. Descriere generală: „căci noi n-am trăit în neorânduială între voi” 

 b. Descriere particulară: 

i. prezentare negativă: „N-am mâncat de pomană pâinea nimănui” 

ii. prezentare pozitivă: „ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim 

povară nimănui dintre voi.” 

(i) calitatea muncii: „lucrând şi ostenindu-ne” 

(ii) continuitatea muncii: „am muncit zi şi noapte” 

(iii) cauza muncii: „ca să nu fim povară nimănui dintre voi” 

2. Motivația muncii lor: „Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă 

vrednică de urmat. 

 



III. EXPUNEREA ADEVĂRULUI  

a. Porunca amintită: „Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu 

mănânce.”” 

i. Păcatul: „cine nu vrea să lucreze” 

ii. Pedeapsa: „nici să nu mănânce” 

b. Porunca actualizată:  

i. Constrângerea apostolilor: „Auzim însă că unii dintre voi” (două descrieri) 

 (a) Descriere generală:  „trăiesc în neorânduială” 

(b) Descriere particulară:  

(i) Leneși: „nu lucrează nimic” 

(ii) Băgăreț: „ci se ţin de nimicuri”. 

ii. Cerințele apostolilor 

 (a) Atitudinea cererii: „Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim” 

 (b) Autoritatea cererii: „în Domnul nostru Isus Hristos” 

 (c) Afirmarea cererii: „să-şi mănânce pâinea” 

(i) Acțiunea: „lucrând” 

(ii) Atitudinea: „în linişte” 

 

IV. ECHILIBRAREA ACȚIUNILOR 

1. Încurajare: „Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui.” 

2. Îndepărtare  

 a. Motivul: „Şi dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă” 

b. Modalitatea:  

i. Însemnarea: „însemnaţi-vi-l” 

ii. Îndepărtarea: „şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el” 

c. Motivația: „ca să-i fie ruşine.”  

3.  Îndemnare: 

a. Mentalitatea: „Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş” 

b. Modalitatea: „ci să-l mustraţi ca pe un frate.” 


