
 
 

Stimuli pentru indolenți – 2 Tesaloniceni 3:6-15 

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.” 


