
Mulțumire pentru primirea Cuvântului – 1 Tesaloniceni 2:13-16  

 

I. Motivul primirii: „De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu”. 

mulțumirea către Dumnezeu arată că primirea Cuvântului stă în puterea lui 

Dumnezeu altfel nu ar fi avut nici un rost ca acești oameni să mulțumeasc lui 

Dumnezeu pentru ceva ce puteau, trebuiau și au făcut oamenii.  

Este un lucru extraordinar și este cea mai mare minune ca astăzi cineva să 

primească Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru apostolul Pavel și pentru noi astăzi ar 

trebui să fie cel mai mare motiv de mulțumire – când Cuvântul este primit.  

II. Mijlocul primirii: „că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu 

auzit de la noi”. Deși Dumnezeu oferă putere și înțelepciune pentru ca omul să 

primească Cuvântul Lui totuși El nu face acest lucru fără predicarea Cuvântului și 

de aceea El se folosește de slujitorii care îl predică.  

Credința, așadar, vine în urma auzirii Cuvântului. Cine dorește să aibă 

credință trebuie să stea sub ascultarea Cuvântului divin. Chiar și cei necredincioși 

trebuie să caute să asculte Cuvântul lui Dumnezeu pentru că doar așa pot să 

creadă. 

III. Mentalitatea primirii: „l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, 

aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu”. Când Dumnezeu este la 

lucru un semn al lucrării Sale este că oamenii ajung să înțeleagă și să se raporteze 

la Cuvântul predicat ca la Cuvântul lui Dumnezeu – ca și cum Dumnezeu ar vorbi 

în fața lor.  

Un motiv serios de cercetare chiar pentru biserică este cu privire la felul 

în care se raportează la Cuvânt. Dacă mereu te împiedici în expresii, aparențe și 

alte lucruri atunci este o problemă – ești lipsit de lucrarea Duhului Sfânt.  

IV. Mărturia primirii (două dovezi). Duhul Sfânt când lucrează prin 

Cuvânt produce anumite roade care pot fi verificate. Primirea Cuvântului nu este 

lăsată la analiza subiectivă a fiecăruia după factori care nu pot fi verificați. Ea se 

poate verifica prin progres și prin perseverență.  

1. Progresul: „care lucrează şi în voi care credeţi.” Progres înseamnă să 

ajungi de a un punct inferior la unul superior. Dacă cineva nu avansează deloc el 

nu a primit Cuvântul. Nu este vorba despre un abandon ci despre o lipsă completă 

a unei primiri autentice a Cuvântului.  

a. Momentul progresului: „lucrează” (grecește energeó). Termenul se 

referă la a fi operativ, a energiza, a duce un lucru de la un stadiu la altul. Puterea 

Cuvântului este de neimaginat atunci când este la lucru. 

b. Mediul progresului: „în voi”. Diferența fundamentală dintre creștinism 

și alte religii este că aici se lucrează în interiorul omului spre exterior. Dumnezeu 

nu doar oferă o moralitate exterioară ci schimbă chiar inima.  

c. Mijlocul progresului: „care credeți”. Cuvântul produce credința atunci 

când este însoțit de puterea Duhului Sfânt și este activ prin credință. El produce 

credința pentru că doar prin ea produce restul lucrării de sfințire.  

2. Perseverența (două încurajări) 

a. Imitarea Adunărilor: „Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor 

lui Dumnezeu care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că şi voi aţi suferit din 

partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele pe care le-au suferit ele din partea 

iudeilor.” 

Termenul „ați călcat pe urmele” (grecește mimētai egenēthēte) este un 

verb pasiv care tradus înseamnă „ați devenit imitatori”. Acest lucru arată că ei nu 

au intenționat să imite Bisericile dar au ajuns să le imite prin experiența lor 

similară. 

Acești credincioși puteau fi încurajați de faptul că nu doar ei ci toate 

bisericile suferiseră de dragul Cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, acesta este și un 

test pentru credincioși – dacă toți îi acceptă atunci ei au o problemă fiindcă nu este 

posibil ca oamenii răzvrătiți față de Dumnezeu să nu se împotrivească Cuvântului 

și lucrării lui Dumnezeu.  

i. Proprietarul adunărilor: „Bisericilor lui Dumnezeu”. Bisericile nu 

aparțin oamenilor și nici organizațiilor omenești ci sunt proprietatea lui 

Dumnezeu. În persecuție ei erau liniștiți știind că cine lupta împotriva lor de fapt 

lupta împotriva lui Dumnezeu.  

ii. Poziția adunărilor: „care sunt în Hristos Isus”. Toate adunările se află 

în această poziție extraordinară în relația cu Domnul Isus – ele își extra viața, 

seva, puterea, creșterea și tot ce este necesar din Isus.  

 

 



b. Identitatea agresorilor. Descriindu-i pe agresorii bisericilor Pavel 

intenționează nu să-i ponegrească ci să-i identifice ca acea categorie de oameni 

aflată în opoziție față de lucrarea lui Dumnezeu. În mod necesar credincioșii erau 

autentificați ca fiind ai Domnului datorită faptului că erau prigoniți de acești 

oameni răi.  

i. Învrăjbirea. Pavel le arată că acești oameni au fost vrăjmașii lucrării lui 

Dumnezeu din vechime, până la Domnul Isus și chiar după aceea până la sfârșitul 

veacurilor.  

- Relația cu Domnul Isus: „Iudeii aceştia au omorât pe Domnul Isus şi pe 

proroci”. Era un lucru extraordinar pentru credincioșii primului veac să poată fi 

puși alături de profeți și chiar de Domnul Isus. 

- Relația cu apostolii: „pe noi ne-au prigonit”. Nu doar că erau alături de 

Domnul Isus și de profeți dar erau alături și de apostoli care au călcat pe urmele 

profeților și ai Domnului Isus.  

- Relația cu Dumnezeu: „nu plac lui Dumnezeu”. Pavel explică fără 

îndoieli că acești oameni nu erau plăcuți lui Dumnezeu. motivul este evident – ei 

se împotriveau tuturor oamenilor trimiși de Dumnezeu să-i facă lucrarea. 

- Relația cu oamenii: „şi sunt vrăjmaşi tuturor oamenilor". În final, 

împotrivirea lor era față de toți oamenii cărora le era trimisă Evanghelia mântuirii. 

Aceștia erau inamicii religioși ai oamenilor. Ei se considerau protectorii religiei 

adevărate dar de fapt erau inamicii și inchizitorii.  

ii. Împotrivirea: „căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie 

mântuite”. Problema majoră a acestor împotrivitori este că deodată ce opreau 

propovăduirea opreau și mântuirea care venea prin această predicare. 

iii. Încărcarea: „Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor”. Se suține 

deseori că păcatele nu au gradații însă acest lucru este adevărat doar în ce privește 

faptul că toate aduc vinovăție însă păcatele nu sunt de același fel și nu au aceleași 

consecințe. 

iv. Îndepărtarea : „Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu!”. Mânia 

lui Dumnezeu este problema fundamentală a omului, nu iadul. Iadul nu ar fi 

îngrozitor dacă Dumnezeu nu și-ar manifesta mânia Lui acolo. Cei care cred că 

vor scăpa de Dumnezeu în iad se înșeală pentru că nu înțeleg ce este iadul: 

absența dragostei și prezenței binefăcătoare a lui Dumnezeu.  


