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1 și 2 Tesaloniceni 

A. Recapitulare – Literatura de protest: Galateni 

- Scrisă de către un apărător al libertății, care a văzut că nici iudeii nici neevreii nu pot fi 

izbăviți de păcate prin efort personal   

- Epistola este scrisă unui număr de biserici cuprinse într-o provincie romană dintr-o 

anumită zonă geografică numită „Galatia”  

- Data scrierii este posibil să fie anul 48 sau 49 dH. 

- Cartea nu este un eseu de istorie contemporană ci un protest împotriva deformării 

Evangheliei lui Hristos. 

- Tonul cărții este războinic, Pavel fiind plin de indignare din principii spirituale. 

- Este cea mai veche dintre scrierile lui Pavel rămase până la noi 

- Pavel arată că problema cea mai importantă a omului este obținerea îndreptățirii date 

de Hristos tuturor acelora care-și pun încrederea în El. Această îndreptățire nu este o 

ficțiune legală aplicată în exterior sau ceremonial, ci o parte a vieții lăuntrice prin 

unirea cu Hristos.  

- Mântuirea nu este numai trăirea unei vieți noi, ci și împărtășirea ei. 

- Iacov și Galateni sunt complementare 

Temă ptr. săptămâna 23-30 martie: citiți integral 1 și 2 Tesaloniceni  

B. 1 Tesaloniceni 

Conținutul ei are două laturi: laudă ptr. statornicia tesalonicenilor aflați sub persecuția 

iudeilor și corectarea anumitor erori și neînțelegeri. 

Principala temă doctrinară este concentrată în jurul întoarcerii lui Hristos. 

Pavel a afirmat că răspunsul stă în vegherea personală nu în calcule speculative. 

 

C. 2 Tesaloniceni 

A fost scrisă pentr a elimina interpretările greșite potrivit cărora „ziua Domnului ar fi și 

venit”. 

Criteriul pus lor la dispoziție de Pavel nu este la fel de ușor de înțeles astăzi ca atunci. Se 

pare că sunt trei evenimente majore care prevestesc venirea Domnului: 

- O accelerare subită a trecerii de la credință la apostazie 

- Îndepărtarea unei influențe limitatoare 

- Completa dezvăluire a încarnării răului însuflețit de Satan și opus lui Dumnezeu 

Pavel indică faptul că taina nelegiurii și taina lui Hristos se dezvoltă în paralel în lume, că 

va fi o luptă inevitabilă în care Hristos va birui. 
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Concluzii: 

Practic, fiecare doctrină majoră din catalogul credinței este reprezentată în aceste două 

epistole mici.  

Dpdv teoretic și practic, epistolele către Tesaloniceni cuprind toate adevărurile creștine 

esențiale.  

 

Temă:  

Scrieți și memorați: 

1 Tesaloniceni 5:9 

2 Tesaloniceni  3:5 


