
Judecata lui Dumnezeu – 2 Tesaloniceni 1:3-11 

 

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” 


