A aştepta pe Domnul şi practica vieţii creştine – Epistola 1 Tesaloniceni: - E. A. Bremicker
Introducere
Prima epistolă către Tesaloniceni se ocupă, mai mult decât oricare altă epistolă din Noul
Testament, în mod deosebit cu revenirea Domnului Isus. Ea este adresată unei adunări locale, care
era foarte tânără în credinţă, dar care persevera cu convingere în aşteptarea venirii Domnului ei.
Toată scrisoarea respiră prospeţimea vieţii de credinţă a acestei adunări. Cei drept le lipsea încă
cunoaşterea, dar pentru aceasta au dovedit în viaţa lor ceea ce Domnul Isus mai târziu nu găsea la
credincioşii din Efes. Aceia cunoşteau într-adevăr cele mai înalte adevăruri creştine, dar ei au
părăsit dragostea lor dintâi. La tesaloniceni era altfel. Cu toate că Pavel a fost la ei numai
aproximativ trei săptămâni (vezi Faptele Apostolilor 17,2), ei au primit Cuvântul nu numai cu
bucurie, ci ei L-au practicat în viaţa zilnică. El le dă mărturie, că ei s-au întors de la idoli la
Dumnezeu, «ca să slujească Dumnezeului celui viu şi adevărat şi să aştepte din ceruri pe Fiul Său»
(1 Tesaloniceni 1,9.10)
Cetatea Tesalonic
Tesalonic (astăzi Thessaloniki, Saloniki) este situat în partea de nord a Greciei de astăzi la Marea
Egee. În timpul acela acest ţinut era împărţit în două părţi mari. Partea de nord se numea
Macedonia, cu cetăţile Filipi, Tesalonic şi Bereea. Partea sudică se numea Ahaia cu cetăţile Atena şi
Corint.
Tesalonic era în timpul apostolului Pavel una din cetăţile cele mai însemnate ale Macedoniei. Se
presupune că acolo trăiau aproximativ 200.000 de oameni. Ea era situată pe Via Egnatia, o reţea
importantă de legătură, care lega Roma de Orient. Din acest motiv Tesalonic era o cetate comercială
mare, în care s-au stabilit mulţi iudei. Ca port el a avut şi un renume pentru imoralitate şi
desfrânare. El a fost întemeiat în anul 315 înainte de Hristos de către Kassander, un general grec al
lui Alexandru cel Mare. Sub romani, care au cucerit Tesalonicul în anul 186 înainte de Hristos,
cetatea a devenit capitală de provincie, care avea voie să se administreze singură şi poseda
autonomie în treburile interne.
Pavel în Tesalonic
Multe afirmaţii din scrisoare le putem înţelege corect numai atunci când avem înaintea ochilor
planul secund istoric care stă la baza acestei scrisori. Luca ne relatează în cartea Faptele Apostolilor
17,1-9 cum Pavel şi conlucrătorul său Sila (Silvan) au venit la Tesalonic. Apostolul se afla în a doua
sa călătorie misionară, care l-a adus pentru prima dată în Europa (Faptele Apostolilor 16,6-12). Cei
doi au venit din Troa (situată în nord-vestul Asiei Mici) în Macedonia. Prima staţionare a fost Filipi,
unde a luat naştere prima adunare în Europa (Faptele Apostolilor 16,13-40). De acolo călătoria s-a
îndreptat spre sud-vest spre Tesalonic, situat la aproximativ 150 km. Aici locuiau evident unii iudei,
căci era o «sinagogă a iudeilor» (Faptele Apostolilor 17,1). Din relatarea inspirată a lui Luca putem
deduce că Pavel s-a întreţinut în trei sabate cu tesalonicenii în sinagogă şi o mulţime de oameni au
venit la credinţă prin predică.
Unii iudei însă s-au umplut de invidie şi au încercat să împiedice lucrarea de început a Domnului.
O răscoală provocată de ei a pus cetatea în mişcare şi urmarea a fost că Pavel a trebuit să părăsească
Tesalonic în timpul nopţii. El scrie în scrisoarea sa că el şi Sila «au fost alungaţi prin prigoană».
Următoarea staţiune a călătoriei a fost Bereea şi de acolo Pavel s-a dus la Atena, în timp ce el a lăsat
pe Sila şi Timotei în Bereea. Mai târziu aceştia l-au urmat pe Pavel. Deoarece el nu a văzut nici o
posibilitate de a se reîntoarce la Tesalonic (vezi 1 Tesaloniceni 2,18), şi în acelaşi timp era îngrijorat
de fraţii lui preaiubiţi, el a trimis pe Timotei înapoi. Să ascultăm în privinţa aceasta propriile lui
cuvinte: «De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena,
şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru ... ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa
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voastră» (1 Tesaloniceni 3,1.2). Cei trei s-au întâlnit iarăşi în Corint (Faptele Apostolilor 18,5). De
acolo el a scris apoi cele două scrisori tesalonicenilor.
Noul Testament nu relatează exact despre o altă vizită a lui Pavel în Tesalonic. În Faptele
Apostolilor 19,21-22 vedem că Pavel avea gândul să călătorească din nou spre Macedonia şi a
trimis înainte pe Timotei şi Erast. Conform relatării din cartea Faptele Apostolilor 20,1, după aceea
el însuşi a fost în Macedonia. El a îmbărbătat pe credincioşi cu multe cuvinte. Nu se poate spune cu
exactitate dacă în această a treia călătorie misionară el a fost şi cât timp a fost în Tesalonic, şi cum ia mers acolo.
Adunarea din Tesalonic
Să aruncăm o privire scurtă asupra credincioşilor din această mare cetate portuară şi de comerţ, pe
care Pavel îi numeşte »biserica tesalonicenilor, în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos« (1,1).
Pentru înţelegerea unei epistole este totdeauna bine să vedem mai întâi cine erau destinatarii şi în ce
împrejurări se aflau.
În cartea Faptele Apostolilor 17,4 Luca numeşte trei grupe de oameni, care au primit cuvântul
Evangheliei în Tesalonic şi astfel au venit la credinţă:
1. Unii iudei.
2. Greci temători de Dumnezeu (aceştia erau deci păgânii de odinioară, care au renunţat la
închinarea la idoli şi astfel au devenit prozeliţi).
3. Nu puţine femei cu influenţă (probabil grecoaice).
În afară de aceasta la citirea scrisorii primim impresia, că o mulţime de păgâni veniseră la
credinţă, căci numai despre aceştia se putea spune, că s-au întors la Dumnezeu de la idoli (1,9). Şi
pericolele, de care atenţionează Pavel în capitolul 4,1-8 erau o problemă deosebită pentru foştii
păgâni (şi mai puţin pentru iudeii localnici).
Avem deci a face cu o adunare în care existau atât foşti iudei cât şi foşti păgâni, la care cei dintre
păgâni constituiau probabil majoritatea. Evident în această adunare tânără nu existau greutăţi de
comunicare între cele două grupe, aşa cum găsim în alte adunări (de exemplu în Roma).
Predica lui Pavel în Tesalonic
Conţinutul mesajului, pe care Pavel l-a vestit tesalonicenilor, are o însemnătate centrală pentru
înţelegerea celor două scrisori ale sale adresate acestor credincioşi. Numai pe fundalul a ceea ce el a
predicat cu ocazia vizitei sale în această cetate se pot înţelege corect cele două scrisori ale sale.
Dacă citim Faptele Apostolilor 17,1-9, constatăm că predica sa conţine două gânduri
fundamentale:
Primul punct îl avem în versetele 2 şi 3. Găsim acolo că el a mers în sinagoga iudeilor şi le-a
expus din Scripturi, că Hristosul trebuia să sufere şi să învieze dintre morţi »şi acest Isus, pe care viL vestesc eu, este Hristosul«. Pavel a dovedit deci pe baza scrierilor din Vechiul Testament (căci
numai acestea stăteau la dispoziţia iudeilor din timpul acela şi erau citite de ei), că Isus, pe care
iudeii L-au prins în cuie pe cruce, era Mesia Cel făgăduit de Dumnezeu, care a suferit şi acum era
înviat. Acest mesaj era greu de acceptat de un iudeu, dar el trebuia să-l primească, ca să fie mântuit.
La citirea exactă observăm că aici accentul nu stă atât de mult pe faptul că Hristos a murit (cu toate
că principial aceasta este fundamental), ci că El a suferit. Aceasta include lepădarea Lui de către
poporul Său, dar şi de către naţiuni. Cu alte cuvinte, Pavel spune deci: acest Isus, pe care voi L-aţi
lepădat şi L-aţi răstignit, este Hristosul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a primit lucrarea Sa. Suferinţa
Lui s-a sfârşit, El a înviat. Credincioşii din Tesalonic au fost deci legaţi cu un Hristos înviat, dar
lepădat. Această legătură însemna că şi ei vor trebui să treacă prin suferinţe în mersul pe urmele
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Lui. Pavel le era un model în aceste suferinţe (3,4), şi chiar şi ei au învăţat repede ce înseamnă să
suferi ca urmaş al Domnului.
Al doilea punct principal al predicii sale îl găsim în versetele 6 şi 7. Acolo chiar adversarii lui dau
mărturie despre ceea ce a vestit el şi în felul acesta fără să vrea rezumă un punct central al
învăţăturii sale. Ei spun: »Ei toţi lucrează împotriva poruncilor cezarului, şi spun că este un alt
Împărat: Isus«. Deci Pavel a predicat pe Domnul Isus nu numai ca Mântuitor, ci şi ca Împărat (al
împărăţiei Sale). Isus din Nazaret, cel lepădat de oameni, nu este altcineva decât Acela care a fost
făcut de Dumnezeu Domn şi Hristos. Dacă el ca Împărat este văzut mai mult în legătură cu poporul
Său Israel, noi Îl cunoaştem astăzi ca DOMN al Împărăţiei Sale (mai exact, regat).
Predica despre această Împărăţie ocupă în învăţătura lui Pavel din Faptele Apostolilor un spaţiu
larg. El a vorbit mereu despre faptul că Isus este şi Domn. Într-adevăr, El nu a ocupat încă public
domnia Sa cu putere şi cu slavă, dar în inimile credincioşilor El este Acela a cărui autoritate şi ale
cărui drepturi vrem să le recunoaştem. Dar va veni momentul când El va instaura vizibil această
Împărăţie pe pământ. Atunci El va veni ca Împărat pe pământ, ca să înceapă domnia Sa. Şi despre
aceasta trebuie Pavel să fi vorbit detaliat cu tesalonicenii, căci ei ştiau că El va veni ca să preia
guvernarea. Despre aceasta mărturisesc cele două scrisori.
Cele două puncte amintite sunt strâns legate unul de altul şi conţin învăţături importante şi pentru
noi. Isus Cel lepădat atunci de iudei este şi astăzi lepădat în lumea aceasta. El a suferit şi de
asemenea şi noi suferim în călcarea pe urmele Lui. Noi suntem robi în Împărăţia Sa, care este
invizibilă pentru oamenii lumii acesteia. Dumnezeu L-a făcut Domn şi Hristos, şi aşa va veni El să
întemeieze Împărăţia Sa în putere şi glorie. Noi ne bucurăm de această venire. Dar până atunci
avem dreptul să-L recunoaştem ca Domn al vieţii noastre.
Aceste gânduri se întâlnesc în ambele scrisori. Tesalonicenii au primit Cuvântul trecând prin
multe necazuri, dar cu bucuria Duhului Sfânt (capitolul 1,6). Suferinţele sunt o caracteristică
exterioară a Împărăţiei lui Dumnezeu în forma ei actuală, bucuria în Duhul Sfânt este caracteristica
ei interioară (Faptele Apostolilor 14,22; Romani 14,17). De aceea Pavel le-a mărturisit să umble în
chip vrednic de Dumnezeu, care îi cheamă la propria Sa Împărăţie şi la propria Sa glorie (capitolul
2,12). Şi în a doua scrisoare este reluat acest gând, când Pavel spune că ei au fost socotiţi vrednici
de Împărăţia lui Dumnezeu, din pricina căreia ei au şi de suferit (2 Tesaloniceni 1,5). Acum noi
suferim împreună cu Domnul (chiar dacă numai în cea mai mică măsură), dar va veni ziua în care
El va fi glorificat »în sfinţii Săi şi admirat în toţi cei care au crezut« (2 Tesaloniceni 1,10).
Autorul şi data redactării scrisorii
Prima scrisoare către Tesaloniceni este una din primele scrisori, pe care apostolul Pavel le-a scris.
Unii presupun, că ea este chiar prima lui scrisoare (alţii consideră scrisoarea către Galateni ca fiind
prima sa scrisoare). Deja de foarte timpuriu a început să circule această scrisoare printre credincioşii
din timpul acela. Unii din părinţii bisericii din secolul al doilea amintesc această scrisoare deja în
scrierile lor (de exemplu Irineu, Clemens din Alexandria şi Tertulian).
Cu privire la redactarea scrisorii de către Pavel este puţină îndoială în creştinătate. Numai câţiva
teologi critici ai Bibliei neagă pe Pavel ca autor. Pentru noi nu este nici o discuţie, că nimeni altul
decât Pavel călăuzit de Duhul Sfânt este autorul acestei scrisori.
Deci, ce l-a determinat ca aşa de curând după vizita Sa în Tesalonic să ia pentru prima dată peniţa
şi – inspirat prin Duhul Sfânt – să scrie o scrisoare unei Adunări? Din Faptele Apostolilor 18,5 în
legătură cu 1 Tesaloniceni 3,6 vedem că în Corint el a primit veşti despre tesaloniceni. Dacă se
citeşte numai 1 Tesaloniceni 3, s-ar putea gândi că Pavel a scris din Atena. Unii comentatori biblici
redau Atena ca loc al editării scrisorii. În legătură cu Faptele Apostolilor 18 ar trebui însă să devină
clar, că Pavel a scris din Corint. Acesta era capitala provinciei Ahaia (vezi Faptele Apostolilor
18,12), şi această provincie este amintită de două ori în capitolul 1. În general se presupune că
prima scrisoare a fost scrisă în jurul anului 51 după Hristos.
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Motivul pentru a scrie o scrisoare tesalonicenilor a fost evident ştirea pe care Pavel a primit-o
despre ei. Principial aceste informaţii erau în aşa fel, ca să bucure inima apostolului. El scrie:
»Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi … căci ne aducem aminte fără încetare,
înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de munca dragostei voastre şi
de tăria nădejdii voastre … aşa că aţi ajuns un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din
Ahaia« (capitolul 1,2-7). Credinţa lor în Dumnezeu era răspândită în fiecare loc. Aceasta era o
mărturie vie a unei adunări tinere, de la care noi putem învăţa mult.
Cu toate acestea la tesaloniceni erau multe lipsuri de cunoaştere (căci ei erau tineri în credinţă), pe
care Pavel voia să le completeze. Ne amintim că el a vorbit de venirea Domnului, şi în legătură cu
aceasta s-au născut întrebări şi probleme, care sunt tratate detaliat în ambele scrisori.
Ocazia şi gândul principal al scrisorii
Tesalonicenii trăiau permanent în aşteptarea revenirii Domnului Isus (capitolul 1,10). Ei ştiau, că
El, Cel lepădat, va întemeia public - aceasta înseamnă în putere şi glorie - pe pământul acesta
Împărăţia Sa. Acest moment al preluării puterii stătea aşa de viu înaintea ochilor lor, că ei se
aşteptau ca aceasta să aibă loc în orice zi. Este clar însă că în timpul vizitei sale Pavel nu a vorbit
detaliat despre faptul că înaintea instaurării acestei Împărăţii credincioşii vor fi răpiţi, ca apoi să
vină împreună cu Domnul. În orice caz existau neclarităţi în această privinţă. Când unii credincioşi
dintre ei au murit, cei rămaşi în viaţă au fost foarte neliniştiţi, căci gândeau că cei morţi nu vor avea
parte de instaurarea Împărăţiei.
Pavel întâmpină această problemă, scriindu-le această scrisoare. De fapt tratarea acestei probleme
a fost motivul propriu-zis al scrisorii sale. El spune în capitolul 4,13: »Nu voim, fraţilor, să fiţi în
necunoştinţă despre cei care au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde«. După
aceea el le explică detaliat că Domnul Isus va veni mai întâi să trezească pe sfinţii adormiţi şi să-i
răpească în acelaşi moment cu credincioşii aflaţi în viaţă. Prin aceasta nu este nici un dezavantaj
pentru cei adormiţi. În capitolul 5,10 apostolul revine pe scurt la această temă, când spune: »pentru
ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El«. În studiul nostru vom vedea că aici este
vorba atât de credincioşii aflaţi în viaţă cât şi de cei plecaţi acasă.
Învăţăturile despre venirea Domnului, care fără îndoială constituie punctul central al acestei
scrisori, trebuie să ne învioreze şi să ne zidească sufleteşte (capitolul 5,11). Venirea Domnului este
amintită în fiecare capitol, şi de fiecare dată Pavel leagă de aceasta un gând deosebit:
Capitolul 1,9.10: Venirea Domnului este prezentată aici ca stil de viaţă al nostru. Această
speranţă, aşteptarea venirii Fiului lui Dumnezeu din ceruri, este o caracteristică esenţială a vieţii
creştine. Noi trebuie să trăim orientaţi spre ţintă. Revenirea Domnului nu este o cunoaştere
teoretică, ci ea influenţează umblarea noastră, faptele noastre şi gândirea noastră.
Capitolul 2,19.20: Pavel vorbeşte despre venirea Domnului nostru Isus şi pune în legătură cu
aceasta plata (cununa) pentru slujitor. La arătarea Lui va deveni vizibil ce a fost fiecare pentru El pe
pământul acesta.
Capitolul 3,12.13: Umblarea credinciosului trebuie să se caracterizeze pe de o parte prin dragoste,
iar pe de altă parte prin sfinţenie. Dacă ne gândim la arătarea Lui împreună cu noi, sfinţenia
practică, aceasta înseamnă devotamentul faţă de El şi în acelaşi timp îndepărtarea de orice rău, ar
trebui să fie de la sine înţeleasă pentru noi.
Capitolul 4,13-18: Aceste versete conţin nu numai o învăţătură importantă, ci ele sunt totodată
încurajare şi mângâiere pentru cei care au trebuit să rămână fără unul din iubiţii lui. Noi vom fi
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pentru totdeauna la Domnul, la El, Cel care ne-a iubit foarte mult. Pavel încheie cu îndemnul:
»Mângâiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu aceste cuvinte.«
Capitolul 5,1-11: Aici este continuată ordinea de idei din capitolul 4,13.14. Venirea Domnului
este pentru cel care crede mângâiere şi îmbărbătare; pentru fiecare, care nu crede, ea înseamnă
judecată inevitabilă, îngrozitoare şi veşnică. Sunt cuvinte severe, când Pavel scrie »… nu va fi chip
de scăpare«.
Chiar dacă învăţătura despre venirea Domnului este prezentată printre altele în această scrisoare,
totuşi scrisoarea nu este în primul rând o „scrisoare de învăţătură”, aşa cum este scrisoarea către
Romani, Coloseni sau Efeseni. Tocmai în această scrisoare stă pe prim plan „practica vieţii
creştinului”, deoarece ea este urmarea directă a speranţei noastre, că Domnul va veni curând. De
aceea această scrisoare este o îmbărbătare şi vrea să ne facă curaj să slujim cu dăruire Dumnezeului
nostru şi în acelaşi timp să aşteptăm pe Domnul nostru Isus să vină din ceruri.
Împărţirea scrisorii
Sunt diverse posibilităţi să se divizeze această scrisoare. Divizarea de faţă în şapte părţi are scop
să ne ajute să înţelegem mai uşor gândurile acestei scrisori:
1. Starea practică a tesalonicenilor (capitolul 1)
2. Slujba apostolului (capitolul 2)
3. Trimiterea lui Timotei şi relatarea lui (capitolul 3)
4. Umblarea sfântă a credincioşilor (Capitolul 4,1-12)
5. Venirea Domnului (capitolul 4,13-18)
6. Ziua Domnului (capitolul 5,1-11)
7. Referiri practice adresate credincioşilor (capitolul 5,12-28)
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