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1 Tesaloniceni 1

1 Pavel şi Silvan şi Timotei,
Bisericii Tesalonicenilor întru
Dumnezeu-Tatăl şi Domnul Ii-
sus Hristos: Har vouă şi pace de
la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de
la Domnul Iisus Hristos!
2 Întotdeauna Îi mulţumim
lui Dumnezeu pentru voi toţi,
pomenindu-vă în rugăciunile
noastre,
3 ne’ncetat aducându-ne amin-
te în faţa lui Dumnezeu şi Ta-
tăl nostru de lucrarea credinţei
voastre şi de osteneala iubirii
voastre şi de stăruinţa nădejdii
voastre în Domnul nostru Iisus
Hristos,1

4 ştiind noi, fraţilor iubiţi de
Dumnezeu, că El v’a ales,
5 că Evanghelia noastră n’a fost
la voi doar în cuvânt, ci şi’n pu-
tere2 şi’n Duhul Sfânt3 şi’n mul-

1Credinţa, iubirea şi nădejdea, cele
trei virtuţi teologice definite în 1 Co 13,
13.

2= Puterea minunilor săvârşite de
Dumnezeu prin apostoli.

3= Manifestările vizibile ale Duhu-

tă deplinătate4, aşa cum voi ştiţi
bine felul în care de dragul vos-
tru am fost între voi.

Luca 10

22 Şi întorcându-Se către uce-
nici, a zis: „Toate Mi-au fost date
de către Tatăl Meu şi nimeni nu
cunoaşte cine este Fiul decât nu-
mai Tatăl, şi cine este Tatăl de-
cât numai Fiul şi cel căruia vrea
Fiul să-i descopere”.
23 Şi întorcându-Se către uce-
nici, le-a zis îndeosebi: „Fericiţi
sunt ochii care văd ceea ce vedeţi
voi!,
24 că vă spun Eu vouă: Mulţi pro-
feţi şi împăraţi au vrut să vadă
ce vedeţi voi şi n’au văzut, şi să
audă ce auziţi voi, dar n’au au-

lui Sfânt, atât de frecvente în Biserica
primară.

4= Bogăţia darurilor Sfântului Duh.
Sintagma poate să semnifice şi pleni-
tudinea predicii celor trei apostoli, a
căror putere de convingere nu a cunos-
cut în Tesalonic piedicile şi împotrivi-
rile din alte oraşe (precum, de pildă, în
Efes).



zit!”5

Tâlcuire

„Nimeni nu
ştie cine este
Tatăl, decât
numai Fiul
şi cui voieşte
Fiul să-i des-
copere”; iar
Fiul a fost pe
pământ şi ne-
a descoperit

toate câte ne sunt de trebuinţă -
atât El însuşi, cât şi prin Duhul
Sfânt, care lucra în Apostoli.
Prin urmare, nu vei şti şi nu
poţi şti despre Tatăl şi despre
cele dumnezeieşti mai mult
decât vei găsi în Evanghelie
şi în scrierile Apostolilor. Nu
căuta mai mult şi nu gândi că
vei mai afla altundeva adevărul
despre Dumnezeu şi planurile
dumnezeieşti. Ce comoară
mare avem!.. Totul s-a spus
deja. Nu-ţi mai sparge capul, ci
primeşte cu credinţă ceea ce ni
s-a descoperit. Ni s-a descoperit
că Dumnezeu e Unul după fire
şi întreit în Ipostasurile Sale
- Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh -

5Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania

primeşte această cunoştinţă cu
credinţă şi ţine-o ca atare. Ni
s-a descoperit că Dumnezeu
Cel în trei Ipostasuri a zidit
toate cu cuvântul Său, toate
le ţine în dreapta Sa şi poartă
grijă de toate - primeşte această
cunoştinţă cu credinţă şi ţine-o
ca atare. Ni s-a descoperit că
eram într-o stare de fericire şi
am căzut, iar pentru reînnoirea
şi răscumpărarea noastră Fiul
lui Dumnezeu, Cel de-al doilea
Ipostas al Prea-sfintei Treimi,
S-a întrupat, a pătimit, a murit
pe cruce, a înviat şi s-a suit
la ceruri - primeşte această
cunoştinţă cu credinţă şi ţine-o
ca atare. Ni s-a descoperit că
cel ce vrea să se mântuiască
trebuie să creadă în Domnul şi,
primind harul dumnezeiesc în
Sfintele Taine, să trăiască în
poruncile Domnului cu ajutorul
Lui, luptându-se cu patimile şi
poftele prin nevoinţe potrivite
- primeşte această cunoştinţă
cu credinţă şi fă astfel. Ni s-a
descoperit că cel ce trăieşte
precum a arătat Domnul ajunge
după moarte în locaşurile cele
luminoase, unde începe fericirea
veşnică; iar cel ce nu trăieşte
astfel începe după moarte să
guste din chinurile iadului -
primeşte această cunoştinţă
cu credinţă, povăţuindu-te şi



însufleţindu-te prin ea spre
fapte bune şi spre nevoinţe.
Asemenea şi celelalte descope-
riri dumnezeieşti să le primeşti
cu credinţă şi să le ţii neabătut.
Nu trebuie să îţi spargi capul
pentru a inventa ceva „original”;
iar pe cei care fac pe deştepţii
să nu-i asculţi, că nu ştiu unde
merg.6

6Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.
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