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Evanghelia ajunge in Tesalonic

 

Pentru a intelege mesajul si continutul epistolei catre tesaloniceni trebuie sa intelegem in ce conjunctura 
a ajuns Pavel in  Tesalonic. Orasul Tesalonic care exista si in zilele astazi, este un oras comercial si industrial al 
Greciei. Dupa numarul de populatie ocupa al doilea loc in Grecia dupa Atena, initial se numea Terme, datorita 
numarului mare de ape termale situate in apropiere, iar in anul 315 I HR i-a fost schimbat numele in Tesalonic in 
onoarea unei surori vitrege ale lui Alexandru cel Mare. In acea perioada acest oras avea in jur de 200.000 
locuitori, iar astazi a ajuns la jumatate de milion. 

Pavel a venit la Tesalonic din Filipi iar din cauza Evangheliei a fost arestat si inchis. Acesta a fost 
momentul in care s-a convertit temnicerul din Filipi. Se naste o intrebare. De ce au fost arestati Pavel si Sila in 
Filipi? Tocmai am spus-o, datorita predicarii Evangheliei. Predicarea Evangheliei era in contra mentalitatii 
societatii acelui timp, era chiar considerata o ofensa adusa societatii. De ce? Pentru ca Evanghelia invata ca 
singurul lucru necesar pentru salvarea si fericirea omului este credinta in Isus Hristos. Acest lucru l-a spus Pavel 
temnicerului cand a fost intrebat ce trebuie sa faca ca sa fie mantuiti, “crede in Isus Hristos tu si casa ta si vei fi  
mantuit”. Dar din pacate aceasta mentalitate era in contra mentalitatii generale, datorita faptului ca acel sistem 
era centrat pe putere si bani, astfel ca parea atat de dificil de acceptat o alta mentalitate si gandire. 

Dar acesta nu a fost numai problema zilelor lui Pavel ci a fost problema tuturor timpurilor. Mentalitatea 
de astazi este la fel, numai ca, nimeni nu mai este inchis si biciuit pentru ca predica Evanghelia, este adevarat ca 
nu mai exista biciul real, dar constrangerea are alte dimensiuni, bataia de joc, zeflemeaua rasarind peste tot dand 
de inteles ca asemenea lucruri nu sunt altceva decat copilarii. Fiintele umane continua sa fie la fel, depozitand 
toata increderea in putere si bani, chiar daca o fac constienti sau inconstienti, conturandu-se astfel tabloul 
general al societatii moderne. 

Vrei ca sa cunosti cultura unei tari? Este foarte usor, si anume urmarind emisiuni de televiziune, citind 
ziare sau reviste. Nu este greu de observat cum centrul preocuparilor tuturora este banul, placerea, faima.

Pavel odata ajuns in Tesalonic, primul lucru pe care l-a facut a fost sa predice Evanghelia, fapt ce 
demonstreaza ca nimic nu ii statea inainte pentru a nu-si implini misiunea. Acum as vrea sa te intreb, cum ar 
arata Biserica de astazi daca s-ar manifesta de aceeasi maniera de a vedea lucrurile ca si Pavel, adica daca astazi 
am fi dispusi sa continuam sa predicam Evanghelia in ciuda problemelor, a dificulatatilor aparute, chiar mai 
mult in ciuda duritatii inimii oamenilor in fata mesajului divin. 

Pentru a putea trece la partea a doua a studiului vom citi Faptele Apostolilor 17:1-3:

“1 Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia, şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a 
Iudeilor. 
2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 
3 dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. "Şi acest Isus, pe care vi-L 
vestesc eu", zicea el, "este Hristosul."   “

In aceste trei versete gasim structurata metodologia lui Pavel de a prezenta Evanghelia. In primul rand 
vedem ca el mergea acolo unde oamenii erau adunati, se intalneau, de exemplu mergea la sinagoga. De ce? 
Pentru ca in sinagoga se intalneau  iudeii, si chiar daca Pavel a fost chemat ca sa evanghelizeze neamurile, el 
niciodata nu a neglijat responsabilitatea de a evangheliza intai pe iudeu si apoi pe grec. In al doilea rand Pavel 
vorbea cu oamenii despre subiecte ce ii interesau. Si  care erau temele de interes pentru iudei? Este clar ca o 
tema de interes era venirea lui Mesia, asa ca Pavel le vorbea despre Mesia demonstradu-le cu scrierile Vechiului 
Testament ca profetiile despre Mesia s-au implinit in Isus Hristos. In textul citit mai sus, intalnim verbul  “a 
patimi” care duce cu gandul la Isaia 53 unde se gaseste cea mai puternica profetie mesianica  a Vechiului 
Testament.
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Ceea ce ma impresioneaza la Pavel este intelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o pentru a se apropia de 
oameni. El se apropia de ei cu teme de interes pentru ei. El nu discuta pe teme ce generau contradictii. Iudeii 
intelegeau tema sacrificiului mielului foarte bine, asa ca intr-o maniera foarte simpla le arata ca mieii de 
sacrificiu de pana atunci au fost un simbol al adevaratului Miel al lui Dumnezeu care ridica pacatele lumii. 

Daca exista ceva ce putem invata de aici este metoda de apropiere a lui Pavel de oameni. Prietene, cand 
discuti si doresti sa te apropii de oameni, deschide subiecte de interes pentru ei, iar incepand de acolo putem 
construi teme mai dificile de a fi intelese si asimilate.

In partea a treia a studiului vedem cum fiinta umana este predispusa a confunda lucrurile. In Vechiul 
Testament gasim nenumarate pasaje care vorbestc despre Mesia cel glorificat, victorios, stralucitor, cum de 
exemplu gasim in Ieremia 23:5-6:

“5 "Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra 
cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară. 
6 În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: 
,Domnul, Neprihănirea noastră!"

Vedem aici cum se vorbeste despre Isus ca si rege, dar in alte pasaje se vorbeste despre un Mesia plin de 
suferinta cum scrie in Isaia 53:2-3 :

“2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea 
nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 
3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa 
de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.  “

Care era atitudea iudeilor din acele timpuri inaintea acestor doua tipuri de declaratii biblice. Primul pasaj 
vorbeste de un rege apoi in celalalt de un serv plin de suferinta. Iudeii credeau ca este vorba de doua persoane 
diferite, chiar multi o aplicau  la suferinta poporului in exil. Dar ei asteptau un Mesia plin de putere, victorios, 
mare razboinic care sa ii scoata de sub dominatia romana si sa ii transforme intr-o natiune glorioasa. Ei nu si-au 
dat seama ca cele doua pasaje vorbeau de Unul si Acelasi, si anume Mielul care ridica pacatul lumii pe crucea 
calvarului si  de Isus ca rege venind in glorie si marire pentru a lua cu el pe cei rascumparati prin scump sangele 
Sau. 

Stii care este marele pericol al celui care studiaza biblia? Este faptul de a analiza un text izolandul de 
celelalte care formeaza cadrul sau. Asa ca pentru a intelege bine un text, trebuie citite si toate celelalte texte care 
vorbesc despre aceeasi tema. Numai asa se poate ajunge la o concluzie echilibrata. Daca iudeii ar fi facut asa in 
timpul Domnului Hristos, L-ar fi descoperit si acceptat, dar din pacate ei asteptau numai pe Isus rege nu si pe 
Isus cel suferind. 

In a patra parte a studiul vom compara doua texte din Fapte si Luca. Sa incepem cu Faptele Apostolilor 
17,3:

“3 dovedind şi lămurind, că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. "Şi acest Isus, pe care 
vi-L vestesc eu", zicea el, "este Hristosul." “

Al doilea este Luca 24:26:

“26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?"  “

Nu stiu daca ti-ai dat seama ce vrea sa spuna “trebuia sa...”. Atat Isus care a vorbit in Luca cat si Pavel 
in Fapte, folosesc aceeasi expresie, referindu-se la suferinta lui Ïsus inainte de a primi toata puterea si gloria. 
Este cert faptul ca Pavel descoperise ca in experienta crestina inainte de slava si glorie exista suferinta. Asa a 
fost cu Iosif, care a suferit, a fost desconsiderat, vandut ca si sclav si intemnitat, toate acestea, inainte de a 
deveni ministru de finante al Egiptului. Tot asa s-a intamplat si cu Moise, Daniel si David, cu totii au suferit 
inainte de a primi gloria acestui pamant. Si cu Isus s-a intamplat la fel, el in liniste a urcat pe culmea Calvarului, 
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incredintandu-si viata pe cruce ca si un miel pentru a salva fiinta umana si pentru a primi dupa aceea bucuria de 
a vedea pe fii Sai salvati de la moarte vesnica.

Atunci de ce oare ar trebui sa fie diferit cu mine si cu tine? O prietene, nu te descuraja! Simti ca treci prin 
vale umbrei mortii? Fii tare, pentru ca momente fericite sunt rezervate pentru tine, iar ora minunatei bucurii se 
apropie. Dar cand? – vei spune. Nu te descuraja, nu te nelinisti, de multe ori cu cat noaptea este mai neagra cu 
atat mai aproape este momentul de a aparea soarele noii zile. Trebuie numai sa ceri putere Domnului, pentru ca 
durerea si suferinta sa nu inece speranta inimii tale.

Tema partii a cincea este cea a universalitatii mesajului lui Isus. Masajul salvarii nu se limiteaza numai 
unei categorii de persoane, natiuni, rasa, sau popor. In Vechiul Testament este adevarat ca Dumnezeu avea un 
popor si acel popor era Israel, orice persoana putea sa fie salvata, dar conditia era sa apartina acestui popor. Ei 
reprezentau nu numai un popor ci si Biserica lui Dumnezeu pe pamant. Dar acest popor a fost imprastiat pe 
pamant datoria neascultarii, iar Isus a venit pe acest pamant pentru a strange oile sale imprastiate, dar din pacate 
a venit la ai Sai, si nu L-au primit. Acesta nu inseamna ca Isus nu ii mai iubeste, ei continua sa fie fii minunati ai 
Sai care au nevoie de El ca si fiecare pacatos in parte, si care de asemenea vor primi salvarea, si anume,  toti 
aceia care accepta sacrificiul mantuitor al lui Isus. Tocmai de aceea Pavel predica intai iudeilor si apoi si 
grecului.

Dumnezeu continua sa aiba pe pamant Biserica Sa si care este formata din toti aceia care accepta pe Isus 
ca si Salvator si Mantuitor. La inceput aceasta Biserica era formata din acei iudei care L-au acceptat pe Isus si de 
asemenea si credinciosi convertiti din alte natiuni. Asa era Biserica din Tesalonic unde erau iudei convertiti si de 
asemenea greci convertiti, bogati si saraci. Ce ne invata acest fapt? Ne invata ca Biserica de astazi este o mare 
familie care are nevoie sa invete sa traiasca ca o mare familie ce santem, aceeptand obiceiurile si culturile 
noastre diferite, dar conservand unitatea doctrinei si a principiilor. Bucura-te, pentru ca esti parte din acesta 
minunta familie mondiala care se pregateste pentru a primi pe Isus in glorie si marire.

Dumnezeu sa te binecuvanteze!

Traducere Gertrud Radu
Tehnoredactare Gabriel Radu
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