
Dr. Hamilton Moore 
 
 
 
 

Epistolele  
către  

Timotei și Tit 
Texte misionare din partea unui ilustru  

om de stat misionar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA UNIVERSITĂȚII EMANUEL DIN ORADEA 
2017





Copyright 2016 © Apostolos Publishing Ltd, 207 Regent Street, London. 
Tradus și publicat cu permisiunea Apostolos Publishing Ltd., Editura 
Universității Emanuel din Oradea, Str. Nufărului nr. 87, 410597 Oradea, 
România, Tel./Fax: +40 259.426.692, E-mail: contact@emanuel.ro, 
www.emanuel.ro. 
 
 
 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
HAMILTON, MOORE 
  Epistolele către Timotei şi Tit : texte misionare de la un ilustru om de 
stat misionar / Hamilton Moore. - Oradea : Editura Universităţii Emanuel din 
Oradea, 2017 
  Conţine bibliografie 
  Index 
  ISBN 978-606-8431-30-7 
 
2 

 

  

Traducător: DANIEL SUCIU 
Editare teologică: OVIDIU HANC 

 
 
 
 
 
Toate drepturile asupra ediției în limba română revin Editurii Universi-
tății Emanuel din Oradea. Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi repro-
dusă sau transmisă prin nici un mijloc, electronic sau tipărit, de copiere, 
fotocopiere, scanare sau stocare a datelor de orice fel, fără acordul scris 
al Editurii Universității Emanuel din Oradea. 





 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dedicație 
 

În memoria fratelui Kenneth (Ken) și a sorei Jean Maxwell, 
pe care am avut privilegiul să-i păstoresc și să-i numesc prieteni. 

 
 





 

Cuprins 
 
 
Abrevieri 11 
 
Cuvânt înainte 15 
 
Prefață  17 
 
Introducere la Epistolele Pastorale 19 
 
Privire de ansamblu asupra Epistolelor către Timotei și Tit 41 
 Aspecte centrale în Epistolele către Timotei și Tit: Rezumat  43 
 Autenticitatea acestor epistole  47 
 Dovezi externe 48 
 Dovezi interne  49 
 
Teologi moderni – Epistole autentice sau pseudonime: Sumar 63 
 Comentarii finale  78 
 
1 TIMOTEI  85 

 Deplasările lui Pavel 85 
 O sugestie privind ocazia și scopul epistolei 85 
 Schița cărții 1 Timotei 86 

 
1 Timotei 1:1-20 Credincioșia față de adevăr în  
Casa lui Dumnezeu  89 
 Timotei trebuie să rămână în Efes  92 
 Timotei trebuie să recunoască adevărata  
 întrebuințare a Legii  97 
 Timotei trebuie să-și amintească experiența lui Pavel  107 
 Timotei trebuie să se opună învățăturii false  110 
 Comentariu suplimentar: despre întrebuințarea  112 
 eronată/corectă a Legii 

 
1 Timotei 2:1-15 Închinarea publică în casa lui Dumnezeu  123 
 Cum trebuie să ne rugăm  125 
 Pentru cine trebuie să ne rugăm  126 



 

8 

 De ce trebuie să ne rugăm  130 
 Ce anume ar trebui să-i caracterizeze pe cei care se roagă 140 
 Podoabele femeilor 142 
 Rolul femeilor 146 
 Asigurările lui Dumnezeu pentru femei 148 
 Comentariu suplimentar 150 
 

1 Timotei 3:1-16 Conducerea în Casa lui Dumnezeu 159 
 Prezbiterii 160 
 Diaconii 167 
 Biserica și adevărul 172 
 

1 Timotei 4:1-16 Evlavia și Casa lui Dumnezeu 179 
 Timotei trebuie să avertizeze în privința învățătorilor falși 179 
 Timotei trebuie să fie plin de râvnă în urmărirea 185 
 adevăratei evlavii 
 Timotei trebuie să fie un exemplu de credincioșie personală 190 
 

1 Timotei 5:1-25-6v1-5 Relațiile din Casa lui Dumnezeu 197 
 Membrii întregii familii – Cum îi tratăm 197 
 Văduvele – Cum le ajutăm 198 
 Prezbiterii – Cum îi cinstim 205 
 Robii – Cum îi îndrumăm 212 
 Învățătorii falși – Cum îi recunoaștem 214 
 

1 Timotei 6:6-21 Mulțumirea în Casa lui Dumnezeu 219 
 Evaluarea belșugului sau a bogăției 219 
 Râvnirea belșugului sau bogăției 220 
 Raportarea la belșug sau bogăție 226 
 Îndemn personal pentru Timotei 229 
 
TIT 231 
 Schițe și tematici sugerate 231 
 

Tit 1:1-16 Responsabilitatea creștină în biserică  237 
 Adevăratul apostol  237 
 Fiul spiritual 240 
 Prezbiterii aleși 242 
 Învățătorii falși 245 
 



 

9 

Tit 2:1-15 Responsabilitatea creștină în familie 253 
 Îndemnuri generale din partea lui Pavel 254 
 Obligații generale din partea lui Dumnezeu 259 
 Afirmații generale din partea lui Tit 262 
 

Tit 3:1-15 Responsabilitatea creștină în viața publică 265 
 Ce trebuie să facă Tit 265 
 Ce ar trebui să facă credincioșii din Creta 265 
 Datorită a ceea ce a făcut Dumnezeu  266 
 Mesaje personale către Tit 272 
 Salut final și benedicție 274 
 
2 TIMOTEI 277 
 Natura și contextul cărții 2 Timotei 277 
 Schița cărții 2 Timotei 278 
 

2 Timotei 1:1-18 Rămâi credincios mesajului misionar 281 
 Pavel acceptă chemarea 281 
 Încurajarea lui Pavel pentru un camarad 283 
 Mesajul misionar proclamat de Pavel  295 
 Provocarea lansată de Pavel  300 
 Pavel ca slujitor abandonat 302 
 Dedicarea prețuită de Pavel 302 
 

2 Timotei 2:1-26 Promovează mesajul misionar 309 
 Încredințează adevărul unor oameni credincioși 310 
 Rabdă suferința ca un bun soldat 311 
 Supune-te regulilor lui Dumnezeu ca un bun atlet 312 
 Trudește neobosit în lucrarea lui Dumnezeu ca un bun plugar 313 
 Suferă cu credincioșie la fel ca alții 315 
 Împarte drept Cuvântul adevărului 321 
 Fii un vas curat și pregătit 326 
 Evită disputele nechibzuite și dăunătoare spiritual 327 
 Blând dar credincios condu pe alții la pocăință 327 
 

2 Timotei 3:1-17 Perseverează în mesajul misionar 333 
 Vremurile primejdioase din zilele de pe urmă 334 
 Învățătorii falși din zilele de pe urmă 337 
 Exemplul viu în zilele de pe urmă 339 
  



 

10 

 Dedicarea continuă în zilele de pe urmă 343 
 Revelația lui Dumnezeu pentru zilele de pe urmă 344 
 

2 Timotei 4:1-22 Predică mesajul misionar 353 
 Îndemn final 353 
 Capitolul final 357 
 Deplasări finale 360 
 Avertizare finală 362 
 Mărturia finală 362 
 Saluturi finale 364 
 
Rezumatul Epistolelor către Timotei și Tit- 369 
Scopuri locale, lecții durabile și perspective misionare  
 
Bibliografie 379 
 
 
 



 

Abrevieri 
 
 

AB Analecta Biblica (series) 
AD After Death 
ANF Ante-Nicene Fathers (series) 
Antiquities (Ant.)  Antiquities of the Jews 
BAGD Bauer, Arndt, Gingrich, and Dander, A 

Greek-English Lexicon of the New 
Testament And Other Early Christian 
Literature  (1979) 

BBET  Beiträge Zur biblischen Exegese und  
  Theologie 
c.  circa, about 
CA  California 
CBQ  The Catholic Biblical Quarterly 
cf  compare 
chap(s).  chapter(s) 
Co.  Company 
CUP  Cambridge University Press 
Del  Delaware 
DSB  The Daily Study Bible Series 
Eccl. Hist  Ecclesiastical History 
ed.  Edition 
eds.  Editors 
esp.  especially 
ESV  English Standard Version 
EQ  The Evangelical Quarterly 
Exp.Tim  The Expository Times 
f. (ff.)  and the following verse(s) or page(s) 
f/n  footnote 
GFA  Gospel for Asia 
Gk.  Greek 
GNB  The Good News Bible 
HNTC  Harper’s New Testament Commenta-
ries  
IB   The Interpreter’s Bible 
ICC  International Critical Commentary 
Ill/II  Illinos 
IVP  Inter Varsity Press 
JAC  Jahrbuch für Antike und Christentum 
JB  The Jerusalem Bible 
JBL  The Journal of Biblical Literature 



 

12 

JETS Journal of the Evangelical Theological Society 
JGRChJ Journal Greco-Roman Christianity & Judaism 
JSNT Journal for the Study of the New Testament 
JTS Journal of Theological Studies 
KJV King James Version 
Loeb The Loeb Classical Library (series) 
LXX  Septuagint (pre-Christian Gk. Translation 
of the OT) MA  Massachusetts 
Macc  Maccabees 
MD  Maryland 
MI  Michigan 
MO  Missouri MS (MSS) manuscri pt(s) 
NA26  Nestle-Aland Greek New Testament, 26th Ed 
(1979) NCB  New Century Bible Series 
NCBC  New Century Bible Commentary NEB 
  New English Bible 
NIBC  New International Biblical Commentary 

 NIDNTT  The New International Dictionary of New  
   Testament Theology (1975-78) 

NIGTC  New International Greek Testament Com 
  mentary NIV New International Version 
NIVAC  NIV Application Commentary NT New Tes 
  tament 
NTC  New Testament Commentary (series) 
NTM  New Testament Message (series) 
NTS  New Testament Studies 
OK  Oklahoma 
OT  Old Testament 
OUP  Oxford University Press 
1QH  hôdayôt (Thanksgiving Hymns) from Qum 
  ran Cave 1 
1QS  Serek hayyaad or Rule of the Community, Manual  
  of Discipline 
PE  Pastoral Epistles 
PNTC  Pelican New Testament Commentaries Repr.
  Reprint 
RSV  Revised Standard Version 
RV  Revised Version 
SNTSMS  Society of New Testament Studies Mono 
  graph Series  
SPCK  Society for the Preservation of Christian  
  Knowledge  
TBC  Torch Bible Commentaries 
TDNT  Theological Dictionary of the New Testa 
  ment 
Them  Themelios 



 

13 

trans  translation 
TX  Texas 
UBS  United Bible Series 
UK  United Kingdom 
UP  University Press 
Va  Vancouver 
v. (vv.)  verse(s) 
Virtues  Book IV On the Virtues; Rewards and Pu 
  nishments vol. volume 
WBC  Word Bible Commentaries 

 

 





 

Cuvânt înainte 
 
 
L-am întâlnit pe Hamilton Moore prima oară, la un serviciu al bisericii 
unde era membră prietena mea, spre finalul anilor 1960. El era un păstor 
tânăr venit dintr-un orășel învecinat și totodată, rudenie îndepărtată a 
fetei care urma să-mi devină soție. Îmi aduc bine aminte de predicarea sa 
plină de pasiune. De-a lungul anilor, ne-am bucurat de părtășie fiind 
amândoi păstori în biserici baptiste din Irlanda, precum și în vremea 
când eu eram conferențiar vizitator la Irish Baptist College, al cărui rec-
tor era. 

Mai târziu, prietenia noastră s-a aprofundat datorită pasiunii noastre 
comune pentru lucrarea lui Dumnezeu din România, acolo unde Hamil-
ton a pus bazele unei organizații numite Tell Romania. Sunt uimit de ceea 
ce face Dumnezeu prin el și prin soția lui, Shirley, în acea țară minunată. 

Dr. Hamilton Moore este unul dintre cei mai înzestrați cercetători pe 
care-i cunosc. Și totuși, fie că ține prelegeri studenților la teologie de la 
Universitatea Emanuel din Oradea, fie că le vorbește noilor credincioși 
dintr-o biserică mică proaspăt plantată dintr-o zonă rurală a României, 
este întotdeauna plin de pasiune și smerenie. A predicat adesea unor 
mari adunări însă este însoțit de același zel pentru mântuirea sufletelor 
și atunci când, aflat într-o cocioabă țigănească, învelit într-un palton ca 
să reziste frigului iernii, îi îndeamnă cu ardoare pe ascultători să vină la 
Cristos. Și atunci când ajunge față în față cu nevoia, disperarea ori sufe-
rința umană, disponibilitatea lui de a oferi ajutor în mod practic demon-
strează o adevărată asemănare cu Cristos. William Hendriksen îl descrie 
pe apostolul Pavel ca „un mare teolog…care este în același timp un iubitor 
de suflete cu inimă deosebit de caldă.” Citirea acestor cuvinte în această 
dimineață mi-a adus aminte de cât de fidel îl descriu ele pe Hamilton Mo-
ore. 

Volumul acesta, de asemenea, scoate la iveală zelul dr. Moore de a-i 
echipa pe alții să împărtășească Evanghelia. Cel mai bine ilustrează 
aceasta citatul următor: „Oh, cât de mare este importanța de a avea o ar-
mată de tineri erudiți care să caute în predicarea lor să mânuiască, într-o 
manieră plină de respect și supunere, Cuvântul lui Dumnezeu, încercând să 
expună semnificația intenționată de Dumnezeu când L-a revelat inițial!” 
Pe măsură ce vei citi paginile ce urmează, mintea îți va fi luminată și vei 
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fi provocat la a aplica aceste adevăruri mărețe! Însă nu va fi doar un sim-
plu exercițiu academic, iar aceasta din două motive. În primul rând, fie-
care învățătură pe care Pavel o dă lui Timotei și Tit despre calitatea și 
caracterul pretinse conducătorilor bisericii ar putea fi ilustrate prin viața 
lui Hamilton Moore. Și în al doilea rând, pe măsură ce vei parcurge aceste 
comentariu, vei simți inima cuiva căruia îi pasă cu adevărat de cei pe 
care-i slujește. De fapt, vei simți ceva din ceea ce trebuie să fi simțit Ti-
motei și Tit atunci când au citit scrisorile inițiale – pasiunea caldă care-L 
înalță pe Cristos, a unui om al lui Dumnezeu. 
 
Pastor David McFarland 
Lurgan, N.I. 



 

Prefață 
 
 
Am fost inițiat în Epistolele către Timotei și Tit prin intermediul prelege-
rilor ținute de regretatul dr. Ivor Oakley, fost rector al Irish Baptist Col-
lege. Prelegerile erau de fapt, o prezentare la nivel general a cărților No-
ului Testament. Interesul înflăcărat manifestat pentru alte epistole ale 
Noului Testament, spre exemplu Romani, Galateni, Evrei și Iacov, au lăsat 
puțin timp pentru o abordare exhaustivă a epistolelor pastorale, așa cum 
sunt ele cunoscute. În pofida acestui fapt, observațiile profesorului Oak-
ley au fost concise și profunde, astfel încât mi-au stârnit interesul. 

Pe măsură ce colegiul oferea noi cursuri, în colaborare cu Universita-
tea Wales, cea din Lampeter și ulterior, cu Universitatea din Chester, am 
ajuns să le predau studenților de la masterat un curs nou despre aceste 
trei cărți. Prelegerile respective au asigurat baza pentru o parte din exe-
geza expusă în cartea de față. Importanța acestor epistole este crucială 
pentru orice studiu  academic al Noului Testament. Ele conțin încurajă-
rile, avertismentele și învățăturile apostolului Pavel pentru Timotei și 
Tit, prin aceștia apostolul adresându-se, de fapt, bisericilor din Efes și 
Creta. 

Relevanța credincioșiei față de adevăr și față de răspândirea Evanghe-
liei prin mărturia bisericii locale și a modului de viață creștin este aceeași 
în secolul XXI după cum a fost și în secolul I. 

Scopul acestui volum este acela de a reprezenta o provocare pentru 
biserica de azi în a continua, prin aceleași mijloace, extinderea Împărăției 
lui Dumnezeu. Obiectivul principal este acela de a oferi păstorilor preo-
cupați o unealtă care să le permită înțelegerea și interpretarea fidelă și 
practică a textelor biblice în beneficiul poporului lui Dumnezeu.  
 
Hamilton Moore 
Ianuarie, 2016 





 

 
Introducere la Epistolele Pastorale 
 
 
De obicei, cele două Epistole către Timotei și Tit sunt analizate împreună 
ca epistole pastorale. În secolul al XIII-lea, Toma de Aquino (c. 1225-74) 
făcea referire la 1 Timotei ca fiind „o normă pastorală pe care apostolul 
(Pavel) i-a încredințat-o lui Timotei.” Totuși, desemnarea tuturor celor 
trei epistole ca „epistole pastorale” a intervenit mult mai târziu. Primul a 
fost D. N. Berdot în 1703, urmat de eruditul german Paul Anton (c. 1661-
1730), care a făcut această denumire populară. Acesta din urmă a folosit 
sintagma de mai sus, care le cuprinde pe toate trei, într-o serie de prele-
geri ținute la Universitatea din Halle, între anii 1726-1727.1 Knight2 ob-
servă că „de atunci încoace, sintagma a devenit o denumire permanentă 
și slujește astăzi nu doar ca o modalitate adecvată, ci și ca una convena-
bilă de a descrie cele trei scrisori ca un întreg colectiv.” 

Intitularea acestor scrisori drept „epistole pastorale” este lesne de în-
țeles din două motive. În primul rând, ele pot fi plasate târziu în viața lui 
Pavel și, prin urmare, sunt recunoscute (nu doar 2 Timotei) ca fiind tes-
tamentul și exprimarea ultimei sale dorințe. În al doilea rând, stilul pas-
toral de adresare al apostolului Pavel este evident pe parcursul tuturor 
celor trei cărți. Însă, în ciuda acestei denumiri tradiționale, conținutul și 
motivația lor ar putea sugera oare, posibilitatea efectivă de a avea un titlu 
diferit? Unii consideră că a le numi simplu „Epistolele către Timotei și 
Tit” reprezintă un pas înainte, așa cum susțin cele mai recente comenta-
rii. Astfel, s-ar conferi libertatea ca ele să fie interpretate mai degrabă ca 
și cărți individuale, în timp ce s-ar păstra recunoașterea naturii lor inter-
relaționale. Towner3, de pildă, folosește denumirea de mai sus și utili-
zează termenul „înmănunchere” pentru a descrie legătura dintre aceste 
trei cărți. În plus, n-ar trebui să nesocotim comentariile timpurii făcute 
de Kümmel4. Potrivit acestuia, epistolele de față „presupun prezența ace-
lorași învățători falși și a aceleiași organizări, precum și existența unor 
condiții complet similare în comunitate. Desfășurarea lor include în mare 
aceleași concepte teologice și prezintă aceleași caracteristici de limbaj și 
stil.” 

Abordarea din lucrarea de față va îndepărta întâi, denumirea tradițio-
nală „epistole pastorale”, referirea la ele făcându-se pur și simplu prin 
prisma destinatarilor, Timotei și Tit. În același timp, se va recunoaște în 
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continuare asocierea lor evidentă. Mai mult, vom evidenția accentul asu-
pra misiunii în aceste epistole și asupra rolului pe care-l joacă bisericile 
locale în cadrul acesteia. 

Luând în considerare ocazia și conținutul care au fost propuse, a căror 
natură va fi schițată succint5, scopul va fi evidențierea faptului că aceste 
epistole au o „înfățișare misiologică”6 deslușită, de aceea ele trebuie so-
cotite într-o mai mare măsură ca fiind „texte pentru misiune”. Afirmația 
de mai sus va impune comentarii suplimentare în prima parte a lucrării, 
întrucât sintagma „texte pentru misiune” necesită o oarecare justificare, 
iar descrierea „misiunea lui Dumnezeu” folosită de asemenea, pe parcurs, 
ar putea ridica, de îndată, întrebări. 

Nu există nici o îndoială că „misiunea lui Dumnezeu” este o expresie 
cu o gamă largă de sensuri. Pe de o parte, ea a fost întrebuințată de evan-
ghelicii conservatori pentru a desemna diferite abordări ale evangheliză-
rii, însoțite sau nu de acțiune socială. Pe de altă parte, i s-a conferit o în-
țelegere ecumenică largă (vezi mai jos). Este potrivit să se menționeze 
aici că o a treia perspectivă fundamentală va fi afirmată pe parcursul lu-
crării, și anume, misiunea lui Dumnezeu este înrădăcinată în biserica lo-
cală, este așezată și alimentată de predicarea Cuvântului inspirat al lui 
Dumnezeu, este întărită de rugăciunea comunitară și exprimă adevărul 
prin vorbire și trăire. Însă mai multe vor fi spuse puțin mai târziu. 

Așa cum s-a menționat, sintagma „misiunea lui Dumnezeu” deschide o 
paletă largă de înțelesuri în discuția misiologică actuală. Bosch7 anali-
zează relația dintre termenii „evanghelizare” și „misiune” pentru a stabili 
dacă acești termeni specifici sunt sinonimi, sau dacă, de fapt, descriu rea-
lități diferite. În privința termenului „evanghelizare”, el identifică șase 
poziții diferite, iar când vine vorba despre utilizarea termenului „misi-
une” sunt menționate patru perspective. În orice discuție pe subiectul 
acesta se poate porni de la lucrarea timpurie a lui Stott8 intitulată Chris-
tian Mission in the Modern World (Misiunea creștină în lumea modernă, n. 
tr.). În aceasta, „misiune” înseamnă evanghelizare și acțiune socială, 
evanghelizarea fiind primordială. 

Atunci când a comentat pe marginea Legământului de la Lausanne din 
1974 prin care s-a propus în termeni generali această înțelegere, Stott 
afirmă: „Cum am putea, la modul serios, să susținem că eliberarea poli-
tică și economică sunt la fel de importante precum mântuirea veșnică?”9 
Atunci când se știe că unei lumi păcătoase îi stă înainte condamnarea 
eternă (pedeapsa eternă în stare conștientă), ne-am putea întreba mai 
departe: Oare aceasta nu face ca prioritatea misiunii să capete o notă de 
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urgență maximă?10 În cele ce urmează se vor impune comentarii supli-
mentare. Mai întâi, ce trebuie să știm despre congresele de la Lausanne? 

Legământul de la Lausanne a fost Manifestul din 1974 adoptat de 2300 
de evanghelici care au participat la Congresul Internațional pentru Evan-
ghelizarea Lumii ținut în Lausanne, Elveția. Comitetul de redactare a fost 
condus și fără îndoială, influențat profund de John Stott. O întâlnire ulte-
rioară a evanghelicilor din 1989 care a avut loc în Manila, Filipine, a pro-
dus Manifestul de la Manila. Acesta era o prezentare dezvoltată a docu-
mentului original, iar Al Treilea Congres de la Lausanne pentru Evanghe-
lizarea Lumii (4200 de participanți din 198 de țări), ținut în Cape Town 
în 2010, a adoptat Angajamentul de la Cape Town, despre care s-a pretins 
că era bazat pe documentele anterioare. 

Mulți au pus la îndoială valoarea unor asemenea congrese. Fără îndo-
ială, colaborarea dintre bisericile locale în evanghelizare și misiune poate 
fi utilă. Însă acolo unde participanții provin dintr-un spectru larg de co-
munități ecleziale, care oglindesc perspective teologice diverse asupra 
doctrinelor și îndeosebi asupra autorității Scripturii, în mod cert va apă-
rea confuzie. În 1966, la Adunarea Națională a Evanghelicilor organizată 
de Alianța Evanghelică din Londra, dr. Martyn Lloyd-Jones a făcut apel la 
slujitorii prezenți să părăsească denominațiile compromise, să se retragă 
din ele și să se unească. Deși nimeni nu se aștepta ca John Stott, gazda 
întâlnirii, să țină o cuvântare, acesta a abordat o poziție contrară, și 
anume, ca slujitorii să rămână în denominațiile lor pentru a fi sare și lu-
mină. Potrivit acestuia, rămășița este în interiorul bisericii, nu în afara ei! 
Dar se ridică întrebarea: care biserică? Așa cum vom vedea puțin mai în-
colo, adevărata biserică este alcătuită din comunități creștine locale care 
au adoptat învățăturile fundamentale ale credinței, inclusiv o perspectivă 
înaltă asupra Scripturii, iar aceste biserici sunt adevăratele agenții de mi-
siune oriunde le-a așezat Dumnezeu în lume.11 

De asemenea, se impune un comentariu scurt despre sintagma missio 
Dei. În cazul multor evanghelici, acest concept le-a dezvoltat gândirea în 
ce privește responsabilitatea misionară. Missio Dei este termenul latin 
pentru „trimis de către Dumnezeu” iar ca și concept teologic, a fost folosit 
inițial cu referire la Trinitate în sensul de „trimiterea lui Dumnezeu (Fiul) 
de către Tatăl”.12 În Ioan 3:16-17; 5:30; 11:42; 17:18 și 20:21, Isus vor-
bește despre faptul că a fost trimis în lume de către Tatăl. Pe măsură ce 
sintagma missio Dei a ajuns să fie folosită în discuțiile misiologice, ea a 
fost aplicată mandatului primit de poporul lui Dumnezeu: „Așa cum Tatăl 
M-a trimis pe Mine, așa vă trimit și Eu pe voi.” Așadar, privilegiul bisericii 
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este să ia parte la ceea ce Dumnezeu face în lume. Însă, pe măsură ce con-
ceptul acesta a continuat să fie folosit, missio Dei a ajuns să fie înțeles ca 
o participare la eliberarea socială și politică a societăților. El reprezenta 
tot ceea ce se presupunea că Dumnezeu face în lume, cu sau fără contri-
buția bisericii. Lozinca era „Lasă lumea să stabilească agenda”. Astfel, de-
dicarea față de nevoia de a împărtăși Evanghelia a fost complet eliminată. 
Așa cum am explicat deja, lucrarea de față va oglindi perspectiva potrivit 
căreia biserica locală reprezintă mijlocul lui Dumnezeu de a-i evanghe-
liza pe cei pierduți oriunde s-ar afla și ea este agentul misiunii lui Dum-
nezeu, care întrebuințează deopotrivă proclamarea și trăirea, așa cum 
sunt ele definite în această lucrare. 

La nivelul definirii termenilor, ce anume ar mai trebui spus? Ca să re-
venim la definiția produsă la Lausanne în 1974, misiune înseamnă evan-
ghelizare și acțiune socială, evanghelizarea fiind primordială. Această de-
finiție, pe care mulți în mod real au înțeles-o ca exprimând un mandat 
sau o abordare dublă privitoare la misiune – evanghelizarea și acțiunea 
socială, este învechită în ochii multora. Rețeaua Mica13, înființată în 1999, 
este un grup evanghelic compus din aproximativ 584 de organizații creș-
tine de ajutorare, dezvoltare și dreptate socială din 75 de țări. Prima lor 
Conferință Internațională a fost ținută la Oxford, Anglia, în 2001. Ei au 
adoptat un termen distinct pentru a face referire la un model biblic de 
misiune – misiune integrală – proclamarea și demonstrarea Evangheliei, 
nu ca elemente separate, ci distincte și totuși inseparabile ale misiunii 
creștine. 
 

… proclamarea și demonstrarea Evangheliei. Nu este vorba doar că evanghe-
lizarea și implicarea socială trebuie făcute una alături de cealaltă. Ci, în ca-
drul misiunii integrale, proclamarea noastră generează consecințe sociale pe 
măsură ce-i chemăm pe oameni la dragoste și pocăință în toate sferele vieții. 
Iar implicarea noastră socială generează consecințe evanghelistice pe mă-
sură dovedim harul transformator al lui Isus Cristos. Dacă ignorăm lumea, 
trădăm Cuvântul lui Dumnezeu care ne trimite să slujim lumea. Dacă igno-
răm Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai avem nimic de adus lumii. Dreptatea și 
îndreptățirea prin credință, închinarea și acțiunea politică, latura spirituală 
și cea materială, schimbarea personală și transformarea structurală aparțin 
una alteia. Ca și în viața lui Isus, a fi, a face și a spune reprezintă esența sar-
cinii noastre integrale.14 

 

Wright15 acceptă conceptul de misiune integrală, dar optează pentru sin-
tagma „misiune holistică” ca să definească responsabilitatea bisericii. El 
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discută despre două noțiuni, caracter prim – concept înțeles ca și în do-
cumentul de la Lausanne – și caracter ultim. Cu toate că afirmă impor-
tanța evanghelizării, el îi pune la îndoială prioritatea. Oare a folosi 
această definiție nu implică faptul că orice altceva este secundar? Din 
perspectiva lui, misiunea nu va începe întotdeauna cu evanghelizarea, 
însă misiunea care nu include în ultimă instanță declararea cuvântului și 
numelui lui Cristos este ceva lacunar, nu holistic.16 El face referire la prac-
tica existentă în cazul lui Isus care, susține acesta, a inclus o schimbare 
politică radicală – non-violent nu înseamnă non-politic, și Isus a contestat 
într-un mod radical protocoalele sociale statornicite. În privința caracte-
rului prim, a începe cu evanghelizarea nu este întotdeauna posibil sau de 
dorit. Orice punct de pornire poate fi adecvat. „Putem pătrunde în cercul 
răspunsului misionar la orice moment prin cercul nevoii umane. Dar, din 
prisma caracterului ultim, nu trebuie să ne odihnim până când nu am in-
clus…întregul răspuns misionar al lui Dumnezeu la necazul uman.”17 
Aceasta, desigur, presupune implicare socială.  

Pentru Wright, logica este deficitară. Dacă evanghelizarea este pri-
mordială, urmată de implicarea socială, cum pot creștinii convertiți de 
curând să respecte această ordine? Ei ar trebui să se implice în acțiuni 
sociale întrucât sunt rezultatul evanghelizării altuia. Din nou, convertirile 
rapide lipsite de preocuparea radicală pentru aspecte sociale, politice, 
etice și culturale ale credinței creștine n-au dus la transformare socială – 
el face referire la regiunile „încreștinate” ale lumii din Nagaland, Rwanda 
și Irlanda de Nord. „Îndrăznesc să contest faptul că evanghelizarea în sine 
va duce la schimbare socială dacă creștinii nu sunt, de asemenea, învățați 
despre cerințele radicale ale uceniciei față de Prințul păcii.”18 Desigur că, 
misiunea holistică are nevoie de întreaga biserică, însă pentru Wright, 
misiunea holistică este misiunea de facto. 

Se impun câteva comentarii suplimentare. Harries19 a reacționat la in-
teresul, ba chiar la acceptarea crescândă din rândul evanghelicilor a „mi-
siunii integrale” considerată ca fiind similară „misiunii holistice”. El face 
întâi referire la articolul lui René Padilla20, de la Forumul din 2004 pentru 
evanghelizare mondială, găzduit de Mișcarea Lausanne, pretinzând spri-
jinul lui John Stott, care afirma că noi „nu putem ajuta adecvat o per-
soană…atunci când trecem cu vederea…nevoile ei materiale sau tru-
pești…”. Și că „doar” a predica Evanghelia reprezintă o „înțelegere ero-
nată a scopului lui Dumnezeu”. Drept răspuns, Harries face trimitere la 
Glenn Schwartz21 cel care, din perspectiva lui, trage aici semnalele de 
alarmă necesare prin a evidenția că activitățile curente ale misiunii cre-
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ează o dependență nesănătoasă. El „se străduiește să-i încurajeze pe lide-
rii bisericești, îndeosebi în Africa și America, să stea pe propriile picioare 
și să descopere bucuria de a se elibera din dependența sufocantă.” 

Aici trebuie subliniate unul sau două aspecte. Wright prezintă exodul 
ca un prototip al răscumpărării lui Dumnezeu și sugerează că trebuie să 
aplicăm întregul mesaj, nu doar să-l spiritualizăm sau să-l politizăm. Și 
totuși, n-a existat nici o provocare reală la adresa sclaviei în NT, în gene-
ral, și nici în epistolele pauline, în particular – doar o egalitate spirituală 
a sclavilor în Cristos (Gal 3:26-29). Din nou, în Ioan 5:1-9, Isus Însuși 
trece printre mulți bolnavi la Betesda și alege doar un om pe care să-l 
vindece. Cum a rămas cu toți ceilalți, dacă El ar fi avut preocupări sociale 
„holistice”? Harries22 scoate în evidență că: 
 

Vestul presupune că nevoile fizice ar trebui împlinite prin intermediul dona-
țiilor. În mod clar, nu acesta este modelul dat în Scripturi. Situațiile clasice în 
care Isus a hrănit mii de oameni, potrivit consemnărilor din Scripturi, sunt 
prezentate drept „minuni” (termenul grecesc semeion – semne). Aceasta în-
seamnă că Isus nu a strâns fonduri și apoi a cumpărat pâine ca să-i poată 
hrăni pe cei 5000, ci, în schimb, a înmulțit câteva pâini astfel încât să ajungă 
pentru a sătura mii de oameni. Într-o manieră similară, Isus n-a vindecat oa-
meni prin intermediul folosirii bio-medicinei, ci prin a se ruga pentru ei și 
prin a clădi pe credința lor. Isus a fost un vindecător și un „săvârșitor de mi-
nuni”, nu un coordonator de proiecte, nici un om de știință sau un strângător 
de fonduri cu o pregătire strălucită. În această privință, nu vestul orientat 
spre rațiune, ci societățile non-apusene sunt cele aflate mai aproape de con-
formarea la Scripturi. 

 
Cum rămâne cu Pavel? Oare în Faptele Apostolilor 11:27-30 are o preo-
cupare holistică pentru săraci în contextul foametei abătute peste cei din 
Ierusalim, în 50 d.Hr? Strângerea de ajutoare este doar pentru credinci-
oși – așa cum se menționează în 1 Corinteni 16:1; 2 Corinteni 8:1-24; 9:1-
15. Și, din nou, Romani 15:25-28 specifică faptul că este pentru „săracii 
dintre sfinții” din Ierusalim. Asemenea preocupări par a nu se ridica la 
nivelul misiunii integrale sau conceptului caracterului ultim. La fel au 
stat lucrurile și în ce privește descrierea despre slujirea diaconilor din 
Fapte 6:1-7. Împărțirea zilnică de ajutoare pentru văduve a fost destinată 
doar celor aflate în legătură cu biserica din Ierusalim. Nici o ajutorare so-
cială din Faptele Apostolilor (2:44-45; 4:32-37; 6:1-6; 9:36-39; 11:27-30) 
nu îndeplinește conceptul misionar modern – ba chiar și văduvele din 1 
Tim. 5:10 „au spălat picioarele sfinților”. Din nou, unde se spune în istoria 
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bisericii primare din Faptele Apostolilor că acțiunea politică a fost parte 
integrantă a misiunii? 

Harries23 explică faptul că astăzi, în domeniul misiunii, accentul cade 
pe implicarea de scurtă durată prin care se oferă asistență tehnică, evan-
ghelizarea nefiind vizată atât de mult. De asemenea, așa cum am remar-
cat deja anterior, s-a dezvoltat o cultură a dependenței. El afirmă: 
 

Cei care înțeleg misiunea holistică drept utilizarea rațiunii vestice de pe plat-
forma economiei globale pentru a fi comunicată împreună cu învățătura bi-
blică, nu urmează modelul biblic. Raționamentul economic care stă la baza 
globalizării actuale n-a existat în vremea lui Isus. Fără îndoială, este greșit să 
presupui că, întrucât Isus i-a hrănit pe oameni (în câteva ocazii rare) și i-a 
vindecat pe oameni (ceva mai des) săvârșind minuni, creștinii apuseni au de 
acum un mandat de a genera față de ei o dependență materială a celor de pe 
restul globului, prin a-I imita acțiunile folosind mijloace raționale alterna-
tive. 

 
Ar trebui observat că există deja o referire la o biserică „văzută drept 
câmp misionar” (Antiohia) care trimite ajutoare bisericii „mamă” (din Ie-
rusalim), o inversare a dependenței. Harries24 susține din nou: 
 

Problemele misiunii holistice țin de implementarea ei. În realitate, proble-
mele oamenilor sunt complexe, prin urmare și găsirea soluțiilor este com-
plexă. Deschiderea comunităților africane (și a altora din lumea a treia) față 
de soluțiile occidentalilor, bani și tehnologie apuseană, a dovedit că misiunea 
de tip holistic este ineficientă… Implementarea de strategii ale „misiunii ho-
listice” pe continentul african (și, probabil, mai departe) a generat, probleme 
grave, îndeosebi o dependență nesănătoasă a bisericilor și comunităților 
africane față de lumea apuseană și o suprimare a inițiativelor africane locale 
precum și a dezvoltării ecleziale sau socio-economice… La baza problemelor 
a stat incapacitatea de a conștientiza că sensul cuvintelor reiese din contex-
tul utilizării lor. În vest, „holistic” presupune conceperea și finanțarea unor 
strategii atent gândite, menite să îmbunătățească starea materială a crești-
nilor africani, ca parte din misiune. Același termen înseamnă, la scară largă, 
în Africa, faptul că „sfinții” creștini ar trebui să prospere material; aceasta 
generează derapaje teologice grave, iar Dumnezeu este socotit responsabil 
pentru ceea ce realizează vesticii (evanghelia prosperității). 

 
Așadar, cum ar trebui să înțelegem conceptul misiunii lui Dumnezeu în 
bisericile locale din Efes și Creta în lumina discuțiilor contemporane din 
secolul XXI? Ce dovezi găsim în sprijinul misiunii integrale/cu caracter 
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ultim/holistice potrivit înțelegerii actuale din Epistolele adresate lui Ti-
motei și Tit? Îndemnurile date de Pavel aveau în vedere ca bisericile lo-
cale, la nivel fundamental, să rămână loiale evangheliei apostolice, să 
păstreze „credința” așa cum a făcut Pavel (2 Tim. 4:7); prioritatea lor tre-
buia să fie predicarea veștii bune cu credincioșie și în întregime; căutarea 
după un stil de viață creștin și continuarea în fapte bune (vezi 1 Timotei 
2:10; 5:10, 25; 6:18; Tit 1:16; 2:7, 14; 3:8; 2 Tim. 2:21). Se pare că acestea 
constituiau tot ce era necesar pentru înaintarea misiunii lui Dumnezeu. 
Nu era nevoie de nici o implicare politică, de nici o provocare la adresa 
structurilor sociale, de niciun demers ecologic. 

Nu există nici o îndoială că ceea ce s-a pierdut în Adam în urma căderii 
în păcat, a fost recâștigat, și chiar mai mult, în Cristos; întâi, la nivel per-
sonal, în experiența credinciosului – vezi sintagmele „cu mult mai mult” 
din Romani 5:15-21; apoi, la nivelul întregii creații – vezi răscumpărarea 
mai amplă din Apocalipsa 21-22, în comparație cu Geneza 1-3. Dar 
aceasta ar fi avut un efect redus în Efes sau în Creta, excepții fiind în ex-
periența și concepția despre lume a creștinilor. Este adevărat că, uneori, 
îndemnul adresat credincioșilor de a face fapte bune este primordial, și 
nu ulterior căutării de oportunități pentru proclamare, așa cum a indicat 
Wright. Calitățile spirituale ale stilului de viață al credincioșilor locali ur-
mau să fie o provocare pentru cei ce le vedeau. Deci aceasta ar putea avea 
legătură, într-o anumită măsură, cu argumentele în favoarea misiunii in-
tegrale/holistice. Dar, în realitate, bisericile au un impact social sau poli-
tic foarte redus. Sunt puține îndemnuri în privința aceasta, însă se găsesc 
multe privitoare la proclamarea și transmiterea adevăratei Evanghelii. 

Cu toate acestea, în Misiunea lui Dumnezeu [The Mission of God], 
Wright25 include un paragraf util privitor la diferite definiții care implică 
aspecte felurite ale misiunii. Poate fi observată maniera în care el folo-
sește termenul „misiune”, și cuvintele înrudite „misionar”, „misionarial” 
și chiar „misiologic”. El explică faptul că, astăzi, poate fi întâlnită mai de-
grabă ideea de „parteneri misionariali”, decât descrierea termenului „mi-
sionarial”. Sintagma de mai sus reprezintă o definire utilă a celor impli-
cați în misiunea lui Dumnezeu aflată deja în derulare în diferite țări. „Mi-
sionarial” este pur și simplu un adjectiv care descrie ceva care ține de 
caracterul misiunii, de calitățile, atributele și dinamica misiunii. „Misio-
narial” este pentru termenul de misiune, ceea ce acordant este pentru 
acord, sau ficțional pentru ficțiune.”26 Acestea sunt idei folositoare, utile 
atunci când vine vorba de intenția noastră privitoare la titlul „texte de 
misiune” (misionariale) aplicat cărților 1 și 2 Timotei și Tit, deși înțele-
gerea noastră privitoare la modul în care se derulează misiunea în Efes 
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și Creta comparativ cu așteptările lui Wright față de „misiunea holistică” 
va diferi întrucâtva. 

Dintr-o perspectivă înrudită, dar crucială în privința mesajului misio-
nar, oare ce trebuie să se știe despre natura învățăturii eretice care a 
amenințat bisericile? În general, știm că aceasta conținea deopotrivă ele-
mente iudaice și proto-gnostice. Erezia va fi discutată pe larg, pe parcur-
sul exegezei. Ne putem aduce aminte că, în Faptele Apostolilor 20:29-
30,27 Pavel le-a spus prezbiterilor efeseni: „Știu bine că, după plecarea 
mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor 
scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca 
să tragă pe ucenici de partea lor”. Acest lucru chiar s-a întâmplat! Vezi de 
ex. 1 Tim. 4:1-7, 6:3-5; 2 Tim. 2:15-18; 3:1-9; 4:3-5; vezi, de asemenea, 
bisericile din Creta, în Tit 1:10-16; 3:9. Vremea respectivă era critică. Ere-
zia și îndepărtarea de adevăr sporeau, în pofida avertizărilor lui Pavel. 
Dacă aceasta a fost starea de lucruri în primul secol, atunci astăzi situația 
este critică. În situația respectivă, Pavel n-a ezitat să întrebuințeze cu-
vinte aspre de avertizare și condamnare. Vezi, de exemplu, sumarul făcut 
de Mounce28 al modului în care Pavel și-a descris oponenții: 
 

Nebuni, care nu înțeleg nimic… tânjind bolnăvicios după speculații… stricați 
în mintea lor… progresând în nelegiuire… guralivi necugetați… ipocriți, min-
cinoși… netrebnici pentru orice lucrare bună… sau pentru Evanghelie… per-
vertiți… întinați… doritori de prestigiu… bani… sex… plăceri… ei nu acceptă 
nici autoritatea lui Pavel și nici pe-a lui Timotei. 

 
Dacă ne aflăm în poziții de conducere sau influență, este responsabilita-
tea noastră să tragem semnale de alarmă cu privire la situația tristă a de-
vierilor doctrinare prevalente astăzi și să ne implicăm în condamnarea 
directă a acestora. Dar, de asemenea, este vital să ne numărăm printre 
cei care vor predica într-o manieră pozitivă doctrina care generează să-
nătate spirituală (1 Tim. 6:3; 2 Tim. 1:13) sau Evanghelia, astfel încât pă-
cătoșii să poată găsi pace și siguranță în Cristos și mai apoi, ca oameni ai 
lui Dumnezeu, să fie instruiți și edificați în credință. Prin urmare, însărci-
narea noastră este dublă. Este vitală implicarea în demersul misionar sau 
în misiunea lui Dumnezeu! La fel și condamnarea învățăturii false și con-
solidarea poporului lui Dumnezeu. Sperăm că cititorul va judeca aborda-
rea acestor epistole abia după ce va citi în întregime lucrarea de față. 

Se poate susține că se găsește, întâi de toate, o justificare clară a carac-
terului misionarial sau a accentului „misionar” propus în privința acestor 
epistole. Oare Pavel nu este acel Pavel „misionarul”, care a fost chemat de 
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Dumnezeu, trimis la Neamuri (F.A. 9:15-16; 13:1-3; 15:12; 16:6-10; 
22:17-21; 26:12-18; 28:23-28)? Oare epistolele sale majore n-au fost 
scrise în timpul perioadei celor mai energice acțiuni misionare, de fapt, 
majoritatea fiind adresate unor comunități de credincioși care s-au năs-
cut ca urmare a activităților sale misionare? Să remarcăm că Epistolele 
către Timotei și Tit au fost trimise ca un set de învățături ulterioare călă-
toriilor misionare (1 Tim. 1:3-4; Tit 1:5). Verkuyl afirmă că Pavel este un 
misionar „fără pereche, o persoană a cărei viață a fost un răspuns de as-
cultare la chemarea Domnului său pentru misiune.”29 Importanța lui Pa-
vel în orice teologie modernă a misiunii scrisă astăzi ar fi greu de exage-
rat. Pentru Bosch30, Pavel trebuie „înțeles întâi și înainte de orice, și din 
prisma epistolelor sale, ca un apostol misionar.” Dacă apostolul gândește, 
trăiește și respiră „misiune”, fără îndoială că pierdem unele aspecte dacă 
nu o identificăm în epistolele sale. De aici și motivul pentru a evidenția 
descrierea lui în titlu prin „misionar ilustru”. 

Abordarea acestor scrieri mai degrabă ca texte misionare găsește spri-
jin în conținutul tuturor celor trei epistole. Pavel își înțelege chemarea 
creștină în termeni misionari (1 Tim. 1:11-12; 2:7; 2 Tim. 1:10-11; Tit 
1:3), iar preocuparea lui în aceste scrieri este ca bisericile să aibă o măr-
turie misionară și mai eficientă. În 1 Timotei, Pavel îi îndeamnă pe efeseni 
să trăiască într-o asemenea manieră încât conduita lor să nu obstrucțio-
neze mesajul mântuirii, ci mai degrabă să-l afirme (1 Tim. 2:10; 3:2-7, 15; 
4:12; 5:14, 25; 6:1). Prin urmare, se pare că una dintre preocupările pri-
mordiale ale lui Pavel în 1 Timotei este caracterul adecvat pentru misi-
une. Din nou, Pavel îi scrie lui Timotei că, dacă se va dedica pe deplin sar-
cinii misionare, finalul lui va fi următorul: „te vei mântui pe tine însuți și 
pe cei ce te ascultă” (1 Tim. 4:16). Provocarea pentru el este să îndepli-
nească într-o asemenea manieră strategia misionară a lui Pavel pentru 
Efes, schițată în epistolă, încât să fie fără vină atunci când va da socoteală 
la a doua venire a lui Cristos (1 Tim. 6:14). Dar iarăși, nu doar caracterul 
este important, ci și proclamarea (1 Tim. 2:3-7 – de către Pavel și de ase-
menea de către biserica locală, 1 Tim. 3:15-16). Să remarcăm, de aseme-
nea, în 1 Timotei implicațiile misiologice ale afirmațiilor lui Pavel despre 
monoteismul biblic din diferite pasaje, dar îndeosebi din cele două doxo-
logii (1 Tim. 1:17; 2:5; 4:10; 6:15-16). Numai El este Dumnezeu și Mân-
tuitor ale tuturor oamenilor (1 Tim. 4:10) și Cel care pune la dispoziție 
tuturor oamenilor răscumpărarea (1 Tim. 2:6). Wright31 afirmă: „Astfel, 
ceea ce avem aici este monoteism biblic și misiune, combinate în per-
soana lui Isus și proclamarea apostolului.” 
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Tot astfel, succinta Epistolă a lui Pavel către Tit evidențiază un accent 
similar: comunitățile care formează biserica32 trebuie să facă să înainteze 
cunoașterea adevărului, care este în armonie cu evlavia. Sarcina misio-
nară este expusă clar: speranța vieții veșnice, promisă dinainte de vea-
curi, trebuie proclamată când se vestește Cuvântul (Tit 1:2-3); harul lui 
Dumnezeu asigură o mântuire care este disponibilă tuturor oamenilor 
(Tit 2:12); conducătorii din Creta trebuie să dovedească un caracter fără 
pată (1:5-9), în contrast cu cei care au deficiențe morale (Tit 1:10-16). 
Pavel evidențiază din nou amănunțit calitățile caracterului creștin nece-
sare pentru toate grupele de vârstă care corespund activității misionare 
a bisericii (Tit 2:1-15). Realitatea mântuirii lor trebuie să se manifeste 
vizibil prin fapte bune (Tit 3:3-8). Weiland33 confirmă: 
 

Epistola se prezintă ca un text misionar și este întru totul plauzibil că, în con-
textul misiunii creștine între Neamuri, ar fi putut fi căutate un limbaj și niște 
concepte de așa natură încât o credință iudaică mesianică să poată răspunde 
aspirațiilor lumii eleniste mai ample. 

 
În final, în 2 Timotei tematica misiunii pozitive a epistolelor este sublini-
ată din nou. Remarcați afirmația introductivă a proclamării de către Pa-
vel a „făgăduinței vieții” (2 Tim. 1:1); îndemnurile adresate lui Timotei 
de a „înflăcăra” darul din el (2 Tim. 1:6) și de a lua poziție alături de Pavel 
în a împărtăși Evanghelia, despre care spune: „propovăduitorul…ei am 
fost pus eu și învățător al Neamurilor” (2 Tim. 1:8, 11, 13-14). De aseme-
nea se vede și din sublinierea ca Timotei să transmită altora adevărul (2 
Tim 2:1-2), întrucât Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat (2 Tim. 2:9); 
din nou, el trebuie să devină pe deplin echipat pentru a împărți corect 
Cuvântul adevărului (2 Tim. 2:15), pentru a continua în Scripturile insu-
flate de Dumnezeu și pentru a se implica de urgență în demersul misio-
nar de predicare a acelui Cuvânt în lumina apariției lui Cristos și a jude-
cății viitoare (2 Tim. 4:1-4). În final, implicarea lui Timotei în misiunea 
lui Dumnezeu necesită un comportament adecvat (2 Tim. 4:5). Pavel a 
fost întărit de Domnul ca să predice în întregime mesajul misionar; acum 
Timotei trebuie să ducă mai departe sarcina misionară (2 Tim. 4:17-22). 
Viziunea lui Pavel prevede că toți cei dintre neamuri trebuie să-l audă! 

Prin urmare, tematica misiunii poate fi identificată pe tot cuprinsul 
acestor trei epistole. Și astfel, oare acestea nu sunt texte misionare scrise 
de un misionar ilustru și matur, aflat pe punctul de a pleca spre a-și primi 
cununa (2 Tim. 4:6-8)? În ultimii ani, mai mulți teologi au recunoscut 
aceasta într-o anumită măsură. Perspectiva lui Wright34 a fost în general 
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acceptată: „nu doar faptul că Biblia conține mai multe pasaje care oferă 
rațiunea de a fi a lucrării misionare, ci întreaga Biblie este un fenomen 
’misionar’.” Se poate afirma că această accentuare este oglindită în epis-
tolele către Timotei și Tit. 

În privința acestor epistole, Towner35 afirmă de asemenea că, stilul de 
viață evlavios schițat în ele a fost motivat de preocuparea pentru mărtu-
ria durabilă în cadrul misiunii bisericii. În comentariul său de mai târziu, 
el susține că, în modalități variate, cele trei scrieri articulează o teologie 
a misiunii. 1 Timotei și Tit se focalizează asupra amenințărilor la adresa 
Evangheliei și misiunii, iar 2 Timotei a fost scrisă în mare măsură pentru 
a-l pregăti pe colegul mai tânăr al lui Pavel să ducă mai departe acțiunile 
misionare ale apostolului36. Așadar, pe tot parcursul lor găsim o tematică 
pozitivă a misiunii. Accentuarea misiunii făcută mai timpuriu de Ho37 în 
aceste trei epistole se păstrează nediminuată în scrierea lui Köstenber-
ger și Wilder. În Tit, misiunea ocupă locul de frunte; celelalte cărți conțin 
îndrumări pentru conducătorii actuali și viitori în vederea păstrării și 
proclamării mesajului misionar. Epistolele conțin o terminologie speci-
fică Evangheliei așezate într-o interfață a răscumpărării, accentuând cre-
dința autentică reflectată în modul de viață; toate trei sunt documente 
misionare apologetice. 

Unii vor admite, de îndată, că în aceste epistole tematica misiunii tre-
buie să-și găsească un loc în rând cu celelalte (învățătura falsă, rugăciu-
nea, selectarea conducătorilor bisericii, preocupările etice, atitudinea 
față de bogăție, cristologia și doctrina despre Dumnezeu) și se mulțu-
mesc cu aceasta. Însă, în lumina chemării lui Pavel și a demersului misi-
onar în care se așteaptă să se implice toți trei, Pavel, Timotei și Tit, alături 
de bisericile din Efes și Creta, oare nu s-ar cuveni ca accentuarea misiunii 
sau caracterului misionar să reprezinte lentilele prin care ar trebui privit 
și interpretat totul? Misiunea este fundamentală pentru toate aspectele. 
Inima lui Pavel care bate pentru misiune poate fi auzită pretutindeni. 

Însă, așa cum am remarcat anterior, Pavel nu doar că a avut compasi-
une pentru cei pierduți, ci a fost preocupat și să lanseze o provocare di-
rectă la adresa învățăturii eretice care continua să sporească. Episcopul 
Handley Moule, în lucrarea sa pe 2 Timotei38, notează că „omenește vor-
bind, creștinismul... trepida pe pragul anihilării.” Provocarea sau reacția 
față de învățătura eretică presupunea aderarea la ceea ce Mounce39 nu-
mește „credința dreaptă” și adoptarea „comportamentului drept”, și 
anume, acea doctrină dreaptă aplicată vieții de zi cu zi, care va fi expusă 
clar din diferite pasaje ale epistolelor dezbătute aici. N-ar trebui minima-
lizat nici acest al doilea aspect al doctrinei în cele trei epistole. Pavel s-a 
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frământat profund cu privire la această îndepărtare de la credință și, așa 
cum s-a subliniat mai sus, nevoia ca aceasta să fie contestată direct, deo-
potrivă prin avertizări clare, prin expunerea erorii și învățarea cu credin-
cioșie a adevărului apostolic (1 Tim. 1:3-6, 18; 4:4-6; 6:20; 2 Tim. 1:8, 13; 
2:1-2, 14-18, 23-25; 4:2-5; Tit 1:11013; 2:7-8; 3:9-11). Ne vedem con-
strânși să accentuăm din nou că încă ne găsim în vremurile din urmă (1 
Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-9) și aceasta înseamnă că aceleași îndemnuri care 
le-au fost date lui Timotei și Tit, sunt date fiecărui predicator al Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate covârșitoare și vom da soco-
teală înaintea lui Dumnezeu! Este vremea să stăm din nou față în față cu 
solemnitatea chemării noastre așa cum este ea exprimată în Iacov 3:1, 
F.A. 20:17-27 mai ales v26-27; Ezechiel 33:6-7. Dumnezeu Însuși L-a 
mandatat pe Ezechiel: „Te-am pus străjer... Tu trebuie să asculți Cuvântul 
care iese din gura Mea și să-i înștiințezi din partea Mea”. Aduceți-vă 
aminte că sarcina lui Timotei de a „predica Cuvântul” a fost dată „înaintea 
lui Dumnezeu și înaintea lui Cristos Isus, care are să judece viii și morții, 
și pentru arătarea și Împărăția Sa” (2 Tim. 4:1-2). Prin urmare, respon-
sabilitatea noastră nu este cu nimic mai prejos decât a lor. 

Ar trebui să notăm o ultimă observație, dar una deosebit de impor-
tantă. Așa cum a fost menționat anterior, se poate susține că, în aceste 
epistole, atât cât ține de apostolul Pavel, bisericile locale se află în punctul 
central al misiunii lui Dumnezeu. Desigur că această idee a fost mult dis-
cutată. S-a pus la îndoială dacă apostolul Pavel s-a așteptat ca acele co-
munități creștine timpurii să fie implicate într-o activitate misionară cen-
trifugă (direcționată spre exterior), așa cum erau strădaniile sale, sau 
oare, în epistolele sale, la modul general, prin dispute sau altfel, el doar 
îndemna credincioșii din bisericile locale să-i atragă pe alții la Evanghelie 
mai degrabă sub o formă pasivă prin viețile lor exemplare? 

Un răspuns semnificativ la această chestiune a fost oferit de Plum-
mer40, care scrie pe tema felului în care Pavel a înțeles misiunea bisericii 
și dacă s-a așteptat ca acele comunități creștine timpurii să evangheli-
zeze. Plummer afirmă că obligația apostolică misionară generală n-a re-
venit în sarcina fiecărei congregații locale. Și anume, „fiecare biserică, lu-
ată în ansamblu (nu doar persoanele individuale din ea), a moștenit obli-
gația apostolilor de a face de cunoscut Evanghelia.”41 Cum ajunge el la 
această convingere? Nu pe calea citării de către Pavel a Marii Trimiteri 
din evanghelii și nici în urma referirii la activitatea Duhului Sfânt potrivit 
Faptelor Apostolilor, ci ca urmare a naturii dinamice ori a forței eficiente 
a Evangheliei însăși, așa cum este exprimată prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
Există o legătură clară între Evanghelia puternică (Rom. 1:16; 1 Cor. 
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1:17-18) și proclamarea ei de către Pavel în lucrarea sa misionară (1 Cor. 
14:36; 1 Tes. 1:5; 2 Tim. 2:8-9; Col. 1:5-7; 1 Cor. 4:15; Rom. 15:18-19). 
Aceeași Evanghelie este astfel forța dinamică activă în biserici (1 Tes. 
2:13-16; Col. 3:16-17; 1 Cor. 15:1-2). „Același cuvânt care locuiește în 
apostoli locuiește de asemenea în creștinii de rând din biserică. În fiecare 
caz, Cuvântul nu poate fi ținut închis.”42 Această natură dinamică a Evan-
gheliei este în continuitate cu referirile la Vechiul Testament privitoare 
la „Cuvântul Domnului”. În 2 Tim. 2:10 Pavel subliniază că, deși „sufăr 
până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, Cuvântul lui Dumnezeu nu 
este legat”. Acesta are puterea de a convinge, de a lumina și de a îndruma 
(cf. Evr. 4:12). 

Plummer analizează de asemenea anumite texte pe care el le consi-
deră a fi „imperative pauline pentru ca biserica să se implice în misi-
une.”43 Există anumite pasaje în care Pavel poruncește bisericii să pro-
clame Evanghelia (Fil. 2:16; Efes. 6:15; 1 Cor. 4:16; 7:12-16; 11:1; 14:23-
25) și texte care țin de „mărturia pasivă” (2 Cor. 6:3-7; 1 Tes. 2:5-12; Tit 
2:1-10). Mulți ar încuviința că n-ar trebui făcută o astfel de deosebire 
când vine vorba de mărturia bisericii, care ar trebui considerată drept 
existență determinată de Evanghelie și care implică deopotrivă stil de vi-
ață și proclamare – o abordare holistică, potrivit înțelegerii noastre a ter-
menului. 

Criticii au găsit slăbiciuni în lucrarea lui Plummer (prezentată mai în-
tâi sub forma unei teze de doctorat la Southern Baptist Theological Semi-
nary), îndeosebi când vine vorba de sintaxa limbii grecești și interpreta-
rea diferiților termeni.44 Însă argumentul general pare a avea susținere 
în ceea ce privește puterea Cuvântului în viața comunității. Convingerea 
este aceea că, pe măsură ce bisericile individuale primesc adevărul și-l 
cred, acesta continuă să lucreze în mijlocul lor și ele devin extensii ale 
lucrării apostolilor și ale Cuvântului eficient și care se propagă singur. 
Desigur că așa-numitele „epistole pastorale” au fost scrise unor persoane 
individuale (Timotei și Tit), nu direct bisericilor din Efes și Creta. Însă 
este limpede că ele n-au fost adresate doar destinatarilor lor inițiali – vezi 
comentariile la 1 Tim. 6:21; Tit 3:15; 2 Tim. 4:22. Astfel, mesajul misionar 
bazat pe Cuvânt, așa cum a izvorât din inima marelui apostol cu toată 
nota de urgență și claritate, a motivat întreaga comunitate. În timp ce el 
era implicat în măreața misiune a lui Dumnezeu, el se aștepta ca bisericile 
pe care le-a plantat să facă la fel. 

În final, trebuie remarcată perspectiva lui Larkin45 în studiul său asu-
pra misiunii din NT: 
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Noul Testament este un document misionar care conține predicarea (evan-
gheliile), istoria model a misiunii (Faptele Apostolilor) și epistolele scrise în 
principal de misionari în timp ce misionau... De cele mai multe ori, documen-
tele însele sunt destinate încurajării acestor creștini aflați în misiune. 

 
Și pentru Merkel46, în lucrarea „Entrusted with the Gospel” (Cel căruia i 
s-a încredințat Evanghelia, n.tr.) editată de Köstenberger, biserica se află 
în punctul central al misiunii lui Dumnezeu și în punctul central al învă-
țăturii lui Pavel date lui Timotei și Tit. Pot fi găsite anumite principii ele-
mentare care ar trebui să influențeze metodele noastre în misiune. Ar 
trebui să admitem că, dacă misiunea este importantă pentru Dumnezeu 
- și reprezintă inima Lui – atunci contează și metodele prin care ea este 
săvârșită. Scripturile ne oferă anumite principii de bază. În primul rând, 
avem principiul bisericii locale. Bisericii locale îi este atribuit un loc cen-
tral fiind agenția lui Dumnezeu de trimitere a misionarilor (F.A. 13:1-3). 
Faptele Apostolilor ar putea fi intitulate Faptele Duhului Sfânt, întrucât 
Domnul Însuși, prin Duhul Său, a inițiat prima călătorie misionară de pi-
onierat a unei biserici locale. Adăugarea de membri la echipa misionară 
a lui Pavel presupunea consultarea cu bisericile din care acei membri 
proveneau (F.A. 16:1-2; 15:22; 20:4; 2 Cor. 8:18-24). În al doilea rând, 
găsim principiul înzestrării. Selectarea persoanelor nu este întâmplă-
toare – în Fapte 13 Dumnezeu a ales bărbați care dovediseră că erau echi-
pați pentru respectiva însărcinare prin slujirea lor anterioară în comuni-
tatea creștină din Antiohia (F.A. 11:19-30; 12:25) și astfel, biserica avea 
încredere în ei. În final, vorbim de principiul colaborării, prin care bise-
ricile lucrau împreună în misiune. Ioan Marcu era din Ierusalim, Timotei 
din Listra, iar în Faptele Apostolilor 20:14 aflăm că alții din echipa misi-
onară a lui Pavel proveneau din biserici diferite. Din nou, biserica din Fi-
lipi avusese părtășie cu Pavel prin trimiterea de daruri „odată și chiar de 
mai multe ori” pentru nevoile lui (Fil. 4:15-20). Biserica din Antiohia 
purta de grijă consecvent celor care plecaseră în misiune și aceștia, la 
rândul lor, aveau o responsabilitate față de biserica mamă(F.A. 14:26), 
deși lucrarea lor nu era controlată de biserică, ci chiar de misionari (F.A. 
15:33-34). 

Într-un articol mai vechi, Köstenberger 47explică strategia lui Pavel: 
 

Scopul lui Pavel a fost să întemeieze congregații creștine în centre strategice 
(urbane) de unde Evanghelia să se poată răspândi spre regiunile înconjură-
toare. În epistolele pastorale, Pavel subliniază că Dumnezeu este Mântuito-
rul tuturor oamenilor (1 Tim. 2:3-4; 4:10; Tit 2:10-11; 4:4) și oferă bisericii 
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post-apostolice un model de organizare pe care conducătorii ei trebuie să-l 
urmeze. 

 
Așadar, a aborda Epistolele către Timotei și Tit dintr-o perspectivă misi-
onară nu înseamnă a manipula conținutul lor. Scopul lucrării de față este 
realizarea unui volum care va avea impact îndeosebi în cercul păstorilor 
și studenților, dar și în cel al cititorilor de rând.  
Mai întâi, trebuie abordate aspecte care țin de paternitate și scop – sunt 
oare autentice aceste scrisori? Chestiunea aceasta nu este secundară, nici 
nu este una care trebuie expulzată la finalul unei introduceri sub forma 
câtorva comentarii. Întrebări precum: oare aici avem fragmente pauline, 
scrieri pseudo-epigrafice, o teologie paulină ulterioară secolului al doilea 
menită să-l prezinte din nou bisericii pe apostol într-o anumită manieră 
sau epistole autentice ale lui Pavel, toate acestea ar trebui să aibă impor-
tanță pentru cei care se pretind creștini evanghelici și care au o perspec-
tivă înaltă asupra Scripturii. Prin urmare, vom încerca să stabilim faptul 
că Epistolele lui Pavel adresate lui Timotei și Tit sunt tocmai aceasta – 
sunt ceea ce pretind că sunt și vom încerca să interacționăm cu ele în in-
teriorul acestui cadru istoric interpretativ. 

Un alt aspect care trebuie menționat: a fost selectată o paletă res-
trânsă, dar importantă de comentatori, precum W.D. Mounce, I. H. Mar-
shall, P. H. Towner, G. W. Knight și uneori și alții, incluzându-i pe W. Hen-
driksen, J. R. W. Stott, D. Guthrie, G. D. Fee și B. Witherington, cu scopul 
de a informa cititorul despre diferitele înțelegeri ale învățăturii din epis-
tolele de față. În mod natural, alegerea acestor lucrări reflectă deosebita 
considerație pe care o au față de ele mulți cunoscători. Ele vor constitui 
un ghid de interpretare48 - deși analizele acestora nu vor fi întotdeauna 
acceptate în încercarea de a ajunge la înțelegerea textului. 

Termenii grecești considerați utili sunt scriși, mai apoi transliterați, 
astfel încât cititorii să poată beneficia de o mai bună înțelegere a textelor. 
Acolo unde apar tematici care necesită comentarii ori clarificări supli-
mentare, ele vor primi o atenție mai sporită în cele câteva secțiuni intitu-
late Comentariu suplimentar care au fost incluse pe parcursul lucrării. 
Aceste secțiuni vor insera ocazional informații care au fost expuse inițial 
ca parte a prelegerilor mele, ce au fost incluse în descrierea unei strategii 
misionare bisericești particulare, sau care au fost prezentate de alți co-
legi în cadrul Irish Baptist College, Moira. 

Din nou, cartea va include observații practice49 care subliniază lecții 
valoroase pentru cei implicați în misiunea continuă a lui Dumnezeu de 
astăzi. De asemenea, lucrarea, așa cum arată cuprinsul ei, este întocmită 
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pe structura unor schițe de bază, demonstrând felul în care cineva ar pu-
tea predica sau împărtăși într-o manieră necomplicată învățătura aces-
tor epistolele. 

Care este adevărata motivație a acestei lucrări? În primul rând, așa 
cum a fost afirmat, prin intermediul comentariilor alese, a citatelor date 
și materialului inclus, fie că este vorba despre prelegeri ori material de 
predică, scopul a fost de a produce o carte care va reprezenta o resursă 
pentru alții care vor sluji în voia lui Dumnezeu generației următoare. În 
al doilea rând, să-l alerteze pe cititor la nivel general cu privire la averti-
zările lui Pavel despre învățătura falsă; să-l încurajeze să se opună erorii 
și să facă de cunoscut adevărul. Iar în al treilea rând, ca mulți să fie încu-
rajați să-și găsească locul în lucrarea de misiune prin stilul de viață și 
mărturia personală, astfel încât să poate fi întemeiate și edificate biserici 
locale, spre gloria lui Dumnezeu. Remarcăm observația precisă a lui Wag-
ner50: „Cea mai eficientă metodologie evanghelistică de sub ceruri este 
plantarea de noi biserici.” Lucrarea misionară trebuie să fie centrată pe 
biserică, dacă se dorește a fi eficientă și a-l onora pe Dumnezeu – centrată 
pe biserică întâi în ce privește trimiterea misionarilor în lucrare și în plus, 
centrată pe biserică în ce privește lucrarea de pe teren. Dacă această 
carte va oferi motivații pentru atingerea acestor scopuri, atunci își va fi 
îndeplinit menirea. 
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Privire de ansamblu asupra Epistolelor  
către Timotei și Tit 
 
 
Aceste epistole aparțin perioadei de final a lucrării lui Pavel. Ele oferă o 
învățătură importantă din partea marelui apostol și misionar despre mo-
dul în care colegii lui mai tineri de slujire, Timotei și Tit (în mod real de-
legați apostolici și membri ai echipei misionare a lui Pavel) ar trebui să 
avertizeze, să îndrume și să conducă bisericile din Efes și Creta. De fapt, 
trebuia ca aceștia să îndemne respectivele comunități creștine să rămână 
loiale Evangheliei și să se împodobească cu un stil de viață evlavios pen-
tru a fi eficiente în misiunea continuă a lui Dumnezeu. 

Trebuie remarcată strategia misionară a lui Pavel pe parcursul lucrării 
sale. Adesea alegea capitalele de provincii sau orașele de frunte precum 
Filipi sau Tesalonic din Macedonia, Corint din Ahaia, Efes din Asia etc., 
sau încuraja întemeierea ori creșterea bisericilor așa cum a făcut pe in-
sula Creta. Așadar, avem misiunea pe centre strategice1, misiunea în cen-
trele importante ale comunicării, culturii, comerțului, politicii și religiei. 
Echipele sale misionare puteau, mai apoi, să se mute din biserici în loca-
litățile și așezările din zonele rurale. În anumite locuri, Pavel își prelun-
gea șederea – un an și jumătate în Corint; trei ani în Efes (F.A. 20:31). De 
asemenea trimitea membri ai echipei înapoi pentru a întări bisericile de 
curând plantate (1 Tes. 3:12) – sau îi încuraja să rămână atunci când era 
necesar –precum în situația de față (1 Tim. 1:3; Tit 1:5). Duhul Sfânt tre-
buie să fie Cel care conduce în toate lucrurile. Uneori era implicată o scri-
soare ulterioară (ex: 1 Tes. 3:6-13 sau scrisori de avertizare, învățare și 
îndrumare ca și în cazul Epistolelor către Timotei și Tit). 

Prin urmare, 1 Timotei a fost scrisă pentru a suplimenta învățătura 
orală și scrisă expusă de Pavel bisericii în trecut. Dacă Epistola către Efe-
seni este localizată în perioada primei întemnițări a lui Pavel în Roma din 
Fapte 28 (Efs. 3:1; 4:1; 6:19-20), această primă scrisoare adresată lui Ti-
motei devine o chemare misionară adresată colegului său, spre a aduce 
biserica înapoi la fundamentele credinței sănătoase și a conduitei evlavi-
oase, cât și aderarea la învățătura apostolică. Observăm că Pavel i-a aver-
tizat pe prezbiterii din Efes cu privire la pericolul învățăturii false încă 
din Fapte 20:29-30. Acum, el îi trimite lui Timotei o atenționare urgentă 
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– mesajul misionar nu trebuie să se piardă – în primul secol și, desigur, 
chemarea vine din nou și în dreptul nostru, în secolul XXI. 

În ceea ce privește Epistola către Tit, Pavel a stat cu Tit în Creta o 
vreme (Tit 1:5). El este preocupat de misiunea continuă a bisericilor de 
pe această insulă. Apostolul îi scrie despre nevoia de a desemna prezbi-
teri calificați și credincioși care pot să-i învețe pe alții într-un mod con-
structiv Evanghelia sănătoasă în contrast cu „basmele evreiești” (Tit 
1:14) ale învățătorilor falși. De asemenea, Tit trebuie să ceară comunității 
creștine să adopte un stil de viață evlavios, în lumina primei și celei de-a 
doua veniri a lui Cristos (Tit 2:11-14). Pentru Wieland2, autorul Epistolei 
către Tit „vede urgența practică a transformării comportamentale într-
un context al misiunii și mărturiei.” 

Evanghelia a fost adusă în Creta, însă lucrurile erau dificile, iar o pro-
blemă o constituia chiar temperamentul oamenilor (Tit 1:12). Se aștep-
tau ca „un proroc de-al lor” să se laude cu ei, nu să-i critice, însă lucrurile 
nu au stat deloc așa. Persoana la care se face referire în general se consi-
deră ca fiind Epimenides (c. 659 î. Cr.) menționat de Clement din Alexan-
dria și de Ierom.3 Caracterul lor era de o asemenea natură încât a dat naș-
tere următoarelor definiri, formate de la numele lor: substantivul „creta-
nism”, cineva care acționează ca un netrebnic, un mincinos; verbul 
krhti,dzw krētidzō însemnând „a trăi ca un cretan”. Astfel, Pavel insistă că 
stilul de viață al creștinilor trebuie să fie diferit – ei trebuie să se împo-
dobească „să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru” (Tit 2:10).  

Aici regăsim misiunea continuă a bisericii într-un mediu în mare parte 
ne-evreiesc, dar de asemenea afectat de influența iudaizatoare a învăță-
torilor locali, care evidențiau miturile și fabulele evreiești puse într-un 
amestec – ceea ce Wieland4 identifică drept „o interacțiune misionară 
creativă cu un context elenistic particular”. Această recunoaștere a unui 
context misionar în Creta „asigură o citire și mai satisfăcătoare a lui Tit”.5 
Bisericile se află în stadiile primare ale întemeierii lor având o nevoie 
clară de cineva precum Tit, care să le îndrume în a așeza temelii solide și 
care să le încurajeze să trăiască potrivit mesajului misiunii, pe care prez-
biterii lor desemnați de curând urmează să-l vestească, pe măsură ce ele 
încearcă să continue cu mărturia lor dublă prin cuvânt și trai până la re-
venirea lui Cristos. 

În 2 Timotei, Pavel este prizonier, aflat într-o situație mai dificilă decât 
în Fapte 28:30-31, în arest la domiciliu și doar în tovărășia lui Luca. Este 
ultima epistolă provenită de la acest ilustru misionar; el poate scrie: „Vre-
mea plecării mele este aproape” (2 Tim. 4:6). Prin urmare, Timotei avea 
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un rol esențial pentru viitorul misiunii continue a lui Dumnezeu – el tre-
buie să „rămână tare” în adevăr și de asemenea să „încredințeze (cre-
dința)…unor oameni de încredere” care vor fi în stare să-i învețe și pe 
alții (2 Tim. 1:3-2:1-2). Astfel, tematica misiunii pozitive a acestor epis-
tole capătă întâietate din nou în cuvântul personal al lui Pavel adresat lui 
Timotei pe măsură ce apostolul recapitulează învățătura sănătoasă pri-
mită de Timotei din copilărie de la cei care au fost preocupați să vadă că 
el cunoștea Scripturile inspirate. Dorința lui Pavel este să vadă reproduse 
dedicarea și sacrificiul său misionare în mai tânărul său coleg. Acesta tre-
buie să predice Cuvântul datorită nevoii urgente după mesajul misionar 
în lumina revenirii lui Cristos, a împărăției și a judecății Sale iminente (2 
Tim. 3:10-4:5). Pavel îi reamintește lui Timotei de experiența lui anteri-
oară: „Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea 
să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile” (2 Tim. 
4:17).  

Preocuparea principală a lui Pavel până la final, cât încă mai este timp, 
este să fie implicat în misiunea continuă a lui Dumnezeu, și anume, să 
răspândească Evanghelia prin cuvinte și acțiuni adecvate acestui veac al 
harului. El însuși a făcut asta „pe deplin” înaintea reprezentanților Nea-
murilor în centrul imperiului roman – Timotei va avea privilegiul su-
perior (și, bineînțeles, responsabilitatea solemnă) de a duce tuturor me-
sajul misiunii. 
 

Aspecte centrale în Epistolele către  
Timotei și Tit: Rezumat 
Pe scurt, se poate afirma că există beneficii multiple ce derivă din focali-
zarea asupra învățăturii acestor epistole. La acest punct, ele pot fi luate 
împreună ca reflectând un număr de chestiuni care-l împovărează pe ma-
rele apostol misionar și care ar trebui să ne preocupe și pe noi, ca și pe 
aceste comunități creștine din primul secol. Oare nu scrie Pavel despre 
„vremurile din urmă”, despre „zilele din urmă” și despre un stil de viață 
misionar până la „arătarea slăvită a Marelui nostru Dumnezeu și Mântu-
itor” (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1; Tit 2:13)? Prin urmare, învățătura ajunge 
până la nivelul vieții care ține de situația bisericii locale de astăzi și noi, 
ca și ei, avem responsabilitatea de a asculta. 
 

- Epistolele descriu stilul de viață misionar într-o cultură străină. Ar 
trebui să înțelegem că această afirmație reprezintă principalul mo-
tiv pentru scrierea lor. Cei doi reprezentanți ai lui Pavel în Efes și 
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Creta nu trebuie să se amestece în controverse cu învățătorii falși 
(1 Tim. 4:7-8; 6:5, 20; 2 Tim. 2:14-19; 3:5, 13-14; Tit 3:9-11). Ei tre-
buie să-i mustre și să-i înfrunte pe aceștia, să se îndepărteze de ei – 
ba chiar să-i disciplineze (Tit 3:9-11) – să proclame adevăratul me-
saj al misiunii și să-l trăiască zi de zi.6 Pavel subliniază că prin a trăi 
o viață de evlavie personală, poporul lui Dumnezeu poate reco-
manda Evanghelia altora (1 Tim. 4:8-9; Tit 2:11-14). Această che-
mare la „evlavie” este menționată adesea și găsim ceea ce unii au 
numit reguli „casnice”, de exemplu 1 Tim. 6:1 conține o listă de res-
ponsabilități pentru sclavii creștini. Tit 2 conține mai multe reguli 
„casnice” pentru diferitele grupuri din comunitatea creștină cre-
tană. În contextul misiunii, Pavel își îndeamnă mai tinerii colegi și 
comunitățile efeseană și cretană să trăiască într-un asemenea mod 
încât comportamentul lor să nu devină un obstacol în calea mesa-
jului mântuirii, ci mai degrabă să-l exemplifice și să-l amplifice. 

- Pavel avertizează frecvent să fim vigilenți în privința ereziei/învă-
țăturii false care se răspândește precum cangrena în biserică.7 

- Nu există nimic mai important decât promovarea și proclamarea 
adevărului Evangheliei sau credința apostolică în detrimentul ori-
cărei forme de falsitate (1 Tim. 1:11-12; 2:5-7; 3:16; 4:6-7; 6:20; 2 
Tim. 1:10-11; 2:1-2, 14-15, 23-24; 4:1-5, 17; Tit 1:3; 2:1; 3:8-9). Me-
sajul misiunii trebuie împărtășit și Neamurile trebuie să-l audă. 

- Găsim aici învățătură care privește conducerea în biserici; episto-
lele prezintă îndeosebi – în contrast cu învățătorii falși – spirituali-
tatea pe care o cere Dumnezeu de la cei care urmează să slujească 
drept prezbiteri și diaconi (1 Tim. 3; 5:17 și urm.; Tit 1:5-16). Găsim 
de asemenea ocazii în care Pavel îi încurajează pe Timotei și Tit să 
dea dovadă de un exemplu evlavios înaintea comunităților creștine 
din Efes și Creta și să-și dezvolte propriul caracter evlavios, propria 
maturitate spirituală și înzestrare (1 Tim. 4:7-8, 11-16; 6:11-16; 2 
Tim. 1:6-7; 2:1-7, 22-26; 3:14-4:5; Tit 2:7-8; 3:8-11). 

- Remarcăm autoritatea cu care Pavel scrie în calitate de apostol mi-
sionar, îndrumându-și colegii mai tineri (1 Tim. 1:3-4; Tit 2:15; 3:8, 
12-14). El le transmite cinci mesaje pline de adevăr în 1 Tim. 1:15; 
3:1; 4:9; 2 Tim. 2:11; Tit 3:8. Nu considerăm că acestea reprezintă 
declarații timpurii de crez, ci ele sunt incluse pentru o acceptare din 
toată inima a anumitor afirmații teologice și etice împotriva doctri-
nelor pervertite ale învățătorilor falși. 
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- Remarcăm de asemenea accentul pus pe Scripturile insuflate de 
Dumnezeu (2 Tim. 3:14-4:1-5), temelia care susține mesajul misiu-
nii. Mai mult, Pavel afirmă că Scriptura nu doar că este inspirată, 
având autoritate, ci este necesară și suficientă. De aceea, în fața 
unor mesaje contrare, aceste epistole insuflă încrederea că avem în 
mână Cuvântul lui Dumnezeu și suntem îndemnați să-l predicăm, 
să-i recunoaștem valoarea într-un context misionar, deopotrivă în 
vederea îndrumării celor credincioși și evanghelizării celor 
pierduți. 

- Epistolele ne provoacă în direcția aceasta atunci când vine vorba 
despre rugăciune. Se vorbește despre rugăciune pentru toți oame-
nii, ceea ce subliniază că ar trebui să avem o perspectivă misionară, 
și anume, o viziune mondială (1 Tim. 2:1-8). Dar se vorbește și des-
pre rugăciune pentru Timotei – zi și noapte (2 Tim. 1:3) și rugă-
ciune pentru prietenii care l-au uitat și pentru dușmani (2 Tim. 
4:14-16). 

- Pavel avertizează și îndrumă în privința confruntării cu afecțiunea 
greșit direcționată atunci când vine vorba despre provocările ma-
terialismului (1 Tim. 6:3-19). 

- El îi confruntă pe credincioși în ceea ce privește responsabilitatea 
de a purta de grijă celor nevoiași (1 Tim. 5:3-16). 

- Epistolele prezintă într-o manieră pozitivă rolul important al feme-
ilor (1 Tim. 2:9-15; 3:11; Tit 2:3-5). 

- Ele ne încurajează să fim credincioși în suferința pentru Cristos (2 
Tim. 8-13, 3:10-14). 

- Ele ne cheamă la o înțelegere proaspătă a măreției singurului Dum-
nezeu (1 Tim. 1:17; 6:15-16). 

- Remarcăm un citat din cuvintele Domnului și acceptarea acestora 
ca fiind Scriptură: 1 Tim. 5:18, cf. Deut. 25:4; Mat. 10:10; Luca 10:7. 
Să fi existat o carte de mici dimensiuni care conținea cuvintele 
Domnului? 

- Responsabilitatea și urgența de a răspândi mesajul misionar îna-
inte de finalul vremurilor sunt accentuate în mod repetat de către 
Pavel (1 Tim. 3:16; 4:8-10; 6:11-15; 2 Tim. 1:6, 11-12; 2:9-10; 4:1-
5, 17-18; Tit 1:2-3; 2:11-15; 3:8-9). 

- Pavel cere putere spirituală, nu formalism (2 Tim. 1:7; 3:5). 
- Avem dovezi ale strategiei lui Pavel de a folosi o lucrare în echipă 

care aproape că oglindește lucrarea misionară interculturală și pe 
termen scurt a epocii moderne (2 Tim. 4:9-22). 
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Multe dintre aceste chestiuni vor fi discutate aprofundat pe parcursul 
exegezei, a aplicațiilor practice și a secțiunii de comentarii suplimentare. 

Remarcăm faptul că aceste epistole ale lui Pavel nu includ unele dintre 
cele mai frecvente tematici teologice ale sale, totuși ele nu se îndepăr-
tează deloc de la învățătura sa fundamentală. Regăsim o focalizare asu-
pra evangheliei care-L glorifică pe Dumnezeu (1 Tim. 1:11) precum și un 
mesaj misionar pentru „toți oameni” (1 Tim. 2:4), care sunt „păcătoși” (1 
Tim. 1:15). Este despre modul în care Isus Cristos „s-a arătat” (2 Tim. 
1:10; Tit 2:11 și urm.), S-a dat pe Sine ca „preț de răscumpărare” (1 Tim. 
2:6; Tit 2:14) prin care El ne izbăvește de „orice fărădelege”. Prin această 
aducere pe Sine, El a „nimicit moartea” și a adus la „lumină viața și nepu-
trezirea” (2 Tim. 1:10). Am menționat că această Evanghelie Îl proclamă 
pe Isus ca „singurul Mijlocitor” acum „înviat din morți” și care este „Jude-
cătorul cel drept” (1 Tim. 2:5; 2 Tim. 2:8; 4:8), un mesaj pentru care se 
merită să se sufere (2 Tim. 1:8). Vestea bună este articulată ca fiind vorba 
despre „mântuire”, care își găsește originea în Dumnezeu Mântuitorul (1 
Tim. 1:1; 2:3; 4:10; Tit 1:3; 2:10; 3:4) și în planul Său îndurător pe care 
L-a întocmit „înainte de veșnicii” (2 Tim. 1:9). Această mântuire este prin 
har (Tit 2:11), nu prin fapte (Tit 3:5; 2 Tim. 1:9). 

Deși în aceste epistole Pavel folosește adesea termenul „credință” într-
un sens generic sau fără o referință precisă (1 Tim. 1:4, 5, 14, 19; 4:12; 
6:11; 2 Tim. 1:5, 13; 2:18, 22; 3:10; Tit 1:1), acesta scrie despre mântuirea 
prin credința în Cristos (2 Tim. 3:15) care este de asemenea Mântuitor (2 
Tim. 2:10; 3:15). În dragostea și în mila Lui, Dumnezeu ne-a mântuit (Tit 
3:5), regenerându-ne, justificându-ne (Tit 3:5), făcându-ne moștenitori – 
cel mai mare beneficiu dat de Evanghelie (Tit 3:6) și oferindu-ne viața 
veșnică (1 Tim. 1:16), o binecuvântare „făgăduită” (2 Tim. 1:1), o nădejde 
care este sigură (Tit 1:2; 3:7) care ne duce spre a doua „arătare” a lui 
Cristos (1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:1, 8; Tit 2:13), spre împărăția Sa (2 Tim. 
4:1). Trebuie să ne dăm toate silințele să „apucăm” cu adevărat această 
viață veșnică (1 Tim. 6:12, 19). 

Pavel folosește adjectivul „credincios/vrednic de încredere” în aceste 
epistole mai des decât oriunde altundeva, cu referire la mesajul vrednic 
de încredere al misiunii (1 Tim. 1:15; Tit 1:9); cu referire la oamenii cre-
dincioși (1 Tim. 4:3, 10; 5:16; 6:2) și cu referire la purtarea credincioasă 
la care ar trebui să ducă răspunsul față de mesaj (1 Tim. 1:12; 3:11; 4:12; 
2 Tim. 2:2), adică la o viață de „evlavie” (1 Tim. 2:2; 4:7-8; Tit 1:1). Prin 
urmare, „credința” reprezintă răspunsul adecvat față de mesaj (1 Tim. 
1:16) și acea credință ar trebui să conducă la un stil de viață plin de „fapte 
bune” (Tit 3:8). El subliniază că fundamentul mesajului misionar este 
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„adevărul” – primirea veștii bune este descrisă drept a ajunge la „cunoaș-
terea adevărului” (1 Tim. 2:4; 2 Tim. 2:25; 3:7); a „cunoaște adevărul” 
înseamnă o credință continuă și, în vreme ce Timotei este cel care „îm-
parte drept Cuvântul adevărului” (2 Tim. 2:15), învățătorii falși se înde-
părtează de la adevăr (1 Tim. 6:5; 2 Tim. 2:18; 4:4; Tit 1:14). 

Doctrina apostolică este descrisă drept „credința” (1 Tim. 1:19; 4:1; 
5:8; 6:10, 21; 2 Tim. 3:8; 4:7); acest mesaj i-a fost încredințat lui Pavel (1 
Tim. 1:11; Tit 1:3); el i l-a încredințat lui Timotei (1 Tim. 1:18) pentru ca 
acesta, la rândul lui, să-l poată încredința unor oameni credincioși (2 Tim. 
2:2). Pavel afirmă că a-ți însușii adevăratul mesaj este ceva „aducător de 
sănătate” folosind ‘υγιαινω hugiaino (a avea o sănătate bună) pentru in-
divid și pentru întreaga biserică locală – cuvinte (1 Tim. 6:3; 2 Tim. 1:13), 
doctrină (1 Tim. 1:10; Tit 1:9; 2:1), vorbire (Tit 2:8) și credință (Tit 1:13; 
2:2) sunt descrise astfel.  
 

Autenticitatea Epistolelor 
Până în secolul al XIX-lea convingerea că Epistolele către Timotei și Tit 
au fost scrise de Pavel colegilor lui mai tineri a rămas necontestată. Însă 
mai târziu, lucrurile au început să se schimbe. 

Schleiermacher,8 considerat „părintele criticilor moderni”, a pus la în-
doială paternitatea paulină a lui 1 Timotei pe temeiuri stilistice și lingvis-
tice. El a evidențiat „ciudățeniile literare” din 1 Timotei și a conchis că 
scrisoarea n-a fost altceva decât compilația unui imitator, o „zusammen-
tragenden Nachahmer”. Opinia lui Schleiermacher a fost curând urmată 
de respingerea de către Eichhorn în 1812 a tuturor celor trei epistole.9 
Studii ulterioare aparținând lui Baur (1835), Holtzmann (1880) și Dibe-
lius au exercitat atâta influență încât cercetătorii, în general, au fost con-
vinși că epistolele nu erau autentice.10 Această situație a continuat până 
în prezent punând sub semnul întrebării autenticitatea lor.11 

Sunt Epistolele către Timotei și Tit pe de-a-ntregul opera lui Pavel? Ori 
sunt cărți pseudo-epigrafe – așa-numita poziție „conformă cu adevărul” 
a majorității cercetătorilor moderni – scrise de un autor necunoscut pen-
tru a aborda aspecte din biserica celui de-al doilea secol și a respinge ere-
zii? Sau din nou, așa cum au sugerat unii, sunt acestea, oare, fragmente 
scrise de Pavel, însă într-un cadru mai larg de altcineva, îndeosebi cineva 
al cărui motiv a fost să-l prezinte pe marele apostol bisericii?12 Contrar 
curentului de gândire majoritar, se va susține că acestea îi aparțin lui Pa-
vel din mai multe motive. 
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Dovezi Externe 
Pare cert că scriitorii creștini timpurii din ultima parte a secolului întâi și 
prima parte a celui de-al doilea d. Cr. au fost familiarizați cu aceste epis-
tole și le-au atribuit lui Pavel.13 În pofida îndoielilor exprimate de anumiți 
teologi și a argumentelor contrare, se pare că Policarp (c. 117 d. Cr.) ci-
tează 1 Tim. 6:7, 1014 în Epistola către Filipeni 4:1 și în mod frecvent re-
flectă fraze din epistolele de față.15 În plus, autorul lui 1 Clement (ultima 
parte a sec. I) îl cunoștea cel puțin pe Tit (vezi 1 Clem. 2:7; 60:4; 61:2 care 
reflectă limbajul lui Tit 3:1; 1 Tim. 2:7; 1:1716) și Ignațiu le cunoștea pe 
toate trei.17 Din nou, ele au fost cunoscute și folosite de Iustin Martirul (c. 
140 d. Cr.), de asemenea Irineu, episcop de Lyon și ucenic al lui Policarp, 
citează frecvent aceste epistole în lucrarea sa, Adversus Haereses (c. 180) 
și este primul care le citează folosind numele lui Pavel.18 Deja în secolul 
II ele au fost traduse și incluse în versiunile siriene și latine. 

Tertulian susține că Marcion trebuie să fi cunoscut și respins aceste 
epistole din moment ce le omite din lista sa canonică.19 Motivul dezapro-
bării lui Marcion este că în aceste epistole se găsesc învățături despre 
lege (1 Tim. 1:8) și despre inspirația Vechiului Testament (2 Tim. 3:16), 
care nu se potriveau gândirii sale. Scrierile sale sunt datate începând cu 
prima jumătate a secolului II, prin urmare cunoașterea de către el a aces-
tor epistole cu siguranță că o pre-datează. 

Aceste citări și aluzii timpurii evidențiate mai sus fără îndoială că le 
generează probleme celor care susțin o dată târzie pentru aceste epistole 
întrucât pare a contrazice dovezile de la finalul secolelor întâi și al doilea. 
Pentru cei care încă pun la îndoială revendicarea atestării timpurii, afir-
mația de reamintire a lui Marshall20 este importantă: 
 

Lipsa cunoașterii epistolelor pastorale în această perioadă trebuie compa-
rată cu mai degrabă starea similară a chestiunilor care înconjoară câteva din-
tre epistolele pauline acceptate. Nu există nimic neobișnuit cu privire la gra-
dul scăzut de utilizări dovedite ale epistolelor pastorale în contextul dificul-
tății generale de a stabili cunoașterea și folosirea epistolelor pauline accep-
tate. 

 
Se consideră că ar exista aproximativ 450 de referiri la aceste epistole în 
scrierile din secolul II potrivit volumului 1 din Biblica Patristica, de la în-
ceputurile literaturii creștine extra canonice până la Clement de Alexan-
dria și Tertulian. 

Să remarcăm că, pe lângă faptul că nu sunt citate ca fiind pauline de 
către Marcion, ele nu se găsesc nici în Papirusurile de la Chester Beatty 
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(200-250 d. Cr.). Acestei colecții de scrieri îi lipsesc începutul și ultimele 
șapte pagini.21 Ar fi o adevărată ispravă ca un secretar să introducă 
aceste epistole în acel spațiu restrâns – chiar dacă o examinare a papiru-
surilor arată că scrisul secretarului devine tot mai mic înspre final. Papi-
rusurile nu conțin nici Filimon și nici 2 Tesaloniceni, iar fragmentarea 
face destul de dificil demersul de a-ți baza concluziile pe acestea.22 Potri-
vit lui Quinn,23 epistolele par a marca un nou început în codicele pauline 
existente cu o distincție între epistolele adresate bisericilor și epistolele 
adresate indivizilor. El evidențiază că 1 Timotei este în mod clar mai 
lungă decât 2 Tesaloniceni. Prin urmare, el afirmă: 
 

Probabil că acest punct marchează locul în care au fost alăturate două colec-
ții din secolul II ale epistolelor lui Pavel, o colecție de scrieri adresate biseri-
cilor (uneori incluzând și Evrei, ca și în P46 și arhetipul lui B) și o colecție de 
dimensiuni mai reduse ale scrierilor pauline adresate unor persoane (de 
asemenea aranjate în aproape toate codicele existente cu cea mai lungă fiind 
prima și Filimon, cea mai scurtă, ultima. 

 
Prin urmare, este posibil ca epistolele pauline identificate drept „perso-
nale” să fi fost pur și simplu omise.24 
 

Dovezi interne 
Epistolele către Timotei și Tit pretind toate că îi aparțin lui Pavel. Și to-
tuși, erudiții au adus în discuție anumite chestiuni. 
 
Aspecte istorice 
Există câteva nume noi care nu sunt menționate în altă parte – Onisifor 
(2 Tim. 1:16). Unele aspecte nu pot fi regăsite în Faptele Apostolilor. Pa-
vel a mers în Creta. Însă nu găsim nicăieri în Fapte vești despre prezența 
lui acolo.  

În 2 Tim. 4:20 Trofim este lăsat bolnav în Milet. Când s-a întâmplat 
asta? F.A. 20:4; 21:29 îl descrie alături de Pavel în ultima sa călătorie spre 
Ierusalim. Însă este posibil să includem toate aceste aspecte după ce el a 
fost eliberat din arestul la domiciliu din Roma în F.A. 28:30-31. Se poate 
pretinde că el s-a dus spre est mai degrabă decât spre vest către Spania, 
așa cum își planificase inițial (Rom. 15:23-25) și putem așeza aceste as-
pecte în cadrul ultimei sale călătorii misionare. Mai apoi l-a lăsat pe Tro-
fim bolnav; mai apoi s-a dus în Creta, a călătorit în Macedonia și a fost 
mai apoi rearestat tocmai înainte de moartea sa. Așadar, aceste activități 
misionare aparțin unei perioade care nu este consemnată în Faptele 
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Apostolilor. Fără îndoială că, atunci când a fost sub arest la domiciliu în 
Roma, Pavel s-a așteptat să fie eliberat (Filim. 22; Fil. 1:25; 2:19-24). Ur-
mau mult mai multe oportunități misionare și găsim câte ceva despre 
acea lucrare aici. 
 
Aspecte ecleziale 
Se spune că rânduielile ecleziale sunt prea avansate pentru vremea lui 
Pavel. Unii susțin că Pavel pe care-l cunoaștem noi din alte epistole nu 
este interesat de slujitorii bisericii – el este mult prea preocupat de reve-
nirea Domnului. Se sugerează că aceste epistole implică faptul că trebuie 
să fi trecut ceva mai mult timp. În 1 Tim. 3, Timotei trebuie să înțeleagă 
că prezbiterii sunt desemnați însă îndrumă ca acesta „să nu fie întors de 
curând”, v6. Totuși aceasta nu sugerează că epistolele sunt atât de târzii 
încât să discutăm despre o întreagă nouă generație. 

Afirmația că Pavel nu este interesat de organizarea bisericii este com-
plet nefondată, la fel și faptul că vorbește despre revenirea Domnului nu 
înseamnă că neglijează nevoile bisericii. Nu avem aici un episcop cu pro-
filul celor din secolul II– prezbiterul este un supraveghetor (Tit 1:5-7). 
Nu există nimic care să nu se potrivească unei situații din primul secol. 
Timotei și Tit au fost reprezentanții personali sau delegații apostolici ai 
lui Pavel aflați într-o poziție specială în echipa sa misionară. Potrivit lui 
Marshall,25 n-ar trebui să subestimăm „importanța conceptului paulin de 
misionari apostolici, un grup de oameni mandatați cu începerea, așeza-
rea și îngrijirea continuă a congregațiilor locale, dar care au rămas în 
esență separați de ele.” 
 
Aspecte doctrinare 
Unii cercetători au evidențiat că există diferențe în comparație cu cele-
lalte epistole ale lui Pavel. 
 

- Calitatea de Tată a lui Dumnezeu nu este menționată decât în cadrul 
saluturilor. 

- Calitatea de Fiu a lui Cristos nu este proeminentă aici. 
- Termenul „Mântuitor” este aplicat lui Dumnezeu, nu lui Cristos (1 

Tim. 2:3; 4:10). 
- Duhul Sfânt este menționat doar de trei ori (1 Tim. 3:16; 4:1; 2 Tim. 

1:7) 
- Se afirmă lipsa sintagmei celebre a lui Pavel – „în Cristos”. 
- Termenul „credință” are aici sensul de corpus al credinței creștine 

– învățătură sănătoasă, mai degrabă decât credința în Cristos. 
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- Cele cinci afirmații nu se mai găsesc în alte scrieri ale lui Pavel. 
Desigur că unii sugerează că aici avem un cadru catehetic târziu. 

- Nu există nicio menționare a controversei credință-fapte. 
- Ar scrie Pavel lui Timotei despre a te „mântui pe tine însuți” (1 Tim. 

4:16)? 
- Problemele de a-i atribui lui Pavel afirmația „mântuire prin naștere 

de fii” (1 Tim. 2:15). 
- Diferite tipuri de erezii sunt menționate aici – negarea învierii (2 

Tim. 2:18); ascetism rigid (interzicerea căsătoriei, abținerea de la 
hrană – 1 Tim. 4:3). Reflectă acestea un tip de crez gnostic din seco-
lul II? 

 
Există mai multe aspecte care trebuie lămurite în cadrul răspunsului. 
Aici, Pavel prezintă o abordare practică. După cum ar fi de așteptat, tex-
tele misionare sunt o combinație de elemente diferite – îndemnare, în-
drumare etică și practică, fiecare învățătură teologică fiind focalizată în 
principal asupra oricărei abateri de la mesajul misionar. 

În aceste epistole, bunătatea părintească a lui Dumnezeu este impli-
cită. Observați că El este numit „Tată” doar de două ori în cuprinsul epis-
tolelor 1 Corinteni și Romani. Duhul Sfânt nu este menționat prea mult 
nici în Coloseni și 2 Tesaloniceni. Cum rămâne cu Dumnezeu Mântuito-
rul? Nu există nimic aici care n-ar fi putut să scrie în altă parte. Cristos 
este de asemenea numit „Mântuitor” în Tit 2:13. Din nou, sintagma „în 
Cristos” ar putea fi folosită într-un mod sensibil diferit, însă de nouă ori 
este aplicată unor calități spirituale, și anume har, credință. 

Controversa credință-fapte nu este relevantă aici. Din nou, credința 
este de asemenea folosită ca un corpus de doctrine în Gal. 1:23. În pri-
vința chestiunii cu a te „mântui pe tine însuți” spusă lui Timotei, oare n-
ar trebui să observăm ceea ce a scris Pavel într-o manieră similară în 1 
Cor. 9:27 despre pericolul de a fi „lepădat”? Referirea din cap. 2 v.15 
poate fi, de asemenea, de factură paulină în contextul a ceea ce învață el 
în 1 Timotei 2 cu privire la slujirea unică a femeilor. În cadrul exegezei 
vor fi discutate diferite opțiuni – ar trebui oare versetul interpretat ca o 
păstrare fizică sau o mântuire prin intermediul nașterii unui copil = Cris-
tos? Mai degrabă, susținem că această chestiune poate fi cel mai bine in-
terpretată ca o dovadă simplă în viața mamei a propriei mântuiri/spiri-
tualități ca una care, mai apoi, își influențează copiii prețioși, în mare așa 
cum Lois și Eunice l-au influențat pe Timotei (2 Tim. 1:5). 

Pavel a oferit alte prezentări ale credinței în rezumat, prin urmare 
acele afirmații pline de adevăr nu sunt nelalocul lor – de fapt, sunt chiar 
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la locul lor de vreme ce, așa cum s-a menționat deja, acesta scrie într-un 
context al influenței învățăturii false care trebuie respinsă și a nevoii vi-
tale de a afirma adevărata doctrină și practică care este unica vrednică 
de a fi primită. De asemenea, în privința învățăturii de tip gnostic din 1 
Tim. 4:3-4 și a negării învierii, ne reamintim că gnosticismul secolului II 
trebuia să fi avut rădăcini în primul secol. 
 
Aspecte lingvistice 
Întâlnim și dificultăți de ordin lingvistic. Stilul este diferit de ceea ce Pa-
vel scria în altă parte. Putem remarca, de asemenea, că în aceste epistole 
apar anumite cuvinte ce nu se găsesc în alte scrieri de-ale apostolului – 
evlavie (10); învățătură sănătoasă sau corectă (9); ziceri pline de adevăr 
(5); dreptarul (3). De fapt, 36% dintre cuvintele din epistole nu sunt gă-
site altundeva la Pavel. De fapt, sunt 176 de cuvinte separate nemaifolo-
site niciunde în NT. Unii pretind că limbajul este asemănător celui al au-
torilor din secolul II– Părinții apostolici. 

Este clar că epistolele sunt prea succinte pentru a întocmi evaluări sta-
tistice. Din nou, ar trebui să ne amintim că acestea au ca destinatari per-
soane individuale, mai degrabă decât biserici, colegi misionari apropiați, 
chestiuni evidente în conținut. De asemenea, ar trebui să ne aducem 
aminte că mare parte din vocabularul considerat „diferit” de corpusul pa-
ulin acceptat se găsește în tematici care nu sunt abordate în aceste epis-
tole. Sunt diferite scrieri ale lui Pavel în care, cu siguranță, se găsesc anu-
mite cuvinte neîntâlnite în alte epistole. Din nou, este semnificativ că 
toate cele 176 de cuvinte menționate sunt găsite în alte scrieri dinainte 
de anul 50 d.Cr. – prin urmare, ele nu sunt doar termeni ai secolului al 
doilea. Demnă de remarcat este întrebarea lui deSilva26: „Pavel a putut să 
folosească 2177 de cuvinte diferite în celelalte zece epistole, de ce să nu 
fi adăugat alte 306 în epistolele pastorale?” 

Mulți evidențiat faptul că particulele27 și conjuncțiile pauline tipice 
lipsesc din aceste epistole (ex: „de aceea”, „deoarece”, „dar acum”, „ce ur-
mează”, „oare nu?” ). Însă deSilva28 subliniază că aceste cuvinte și sin-
tagme apar mai mult în scrisori care implică dispute, precum Galateni și 
Romani, forme dialogate sau diatribe, pe când aici avem epistole care dau 
îndrumări unor prieteni în privința lucrurilor care trebuie realizate. 

Unii cercetători sunt dispuși să presupună că, deși Pavel era autorul 
scrierilor, Luca putea fi secretarul, sau alții îi atribuie direct aceste epis-
tole lui Luca. Sugerarea unei legături cu Luca într-o anumită formă nu 
este deloc nouă.29 Prelegerea lui Moule30 despre The Problem of the Pas-
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toral Epistles: A Reappraisal (Problema Epistolelor Pastorale: O Reevalu-
are) reașează această ipoteză ca o propunere viabilă. Deși Strobel31 a în-
cercat să ofere o comparație pozitivă a limbajului și stilului coresponden-
ței lucane cu aceste epistole, Brox32 a negat orice dovezi în sprijinul pa-
ternității lucane sau în sprijinul vreunei influențe de-a lui asupra lor. To-
tuși, Quinn33 a sugerat că notițe scurte aparținând lui Pavel au fost ulte-
rior editate și dezvoltate într-un al treilea volum care să urmeze cărților 
Luca și Faptele Apostolilor ca un fel de anexă epistolară care să comple-
teze istoria vieții lui Pavel până la punctul morții sale iminente. Însă Epis-
tolele către Timotei și Tit nu ne spun efectiv ce s-a întâmplat în final cu 
Pavel, nici nu pot fi considerate ca o formă de istoriografie. Ar scrie unii 
colaboratori de-ai lui Pavel după moartea acestuia afirmații precum cele 
din 2 Tim. 4:9-21? 

Wilson34 a dezvoltat de asemenea propunerile timpurii. El a susținut 
că aceste epistole au fost scrise de autorul lui Luca-Fapte însă sunt post-
pauline și această persoană nu este, după cum se pare, Luca medicul din 
NT! El găsește vreo 37 de cuvinte deopotrivă în Luca–Fapte și aici, însă 
nicăieri altundeva în NT, plus 27 în ambele surse care sunt folosite doar 
ocazional în alte părți. Din nou Wilson subliniază trăsături de stil în Luca-
Fapte și în aceste epistole care sunt rareori folosite în alte scrieri, în 
vreme ce 4 dintre acestea lipsesc de asemenea din alte epistole pauline. 
Găsim paralele în utilizarea verbelor și a anumitor expresii și idei cărora, 
în ambele cazuri, le lipsesc câte 10 din alte epistole. Ipoteza este urmă-
toarea: „După ce a scris Faptele Apostolilor, Luca a ajuns în posesia câ-
torva notițe de călătorie scrise de Pavel la anumite momente din carierea 
lui – așa-numitele <fragmente autentice> ale epistolelor pastorale - și le-
a folosit ca un cârlig de care să atașeze scrisorile sale pseudonime.”35 As-
tfel, într-un sens, el urmează aici „teoria fragmentului”36 a lui Harrison. 

Este adevărat că sunt similarități de limbaj și stil pe care le împărtă-
șesc Luca-Fapte și aceste epistole, iar această chestiune trebuie abordată. 
Observați că Witherington37 include o întreagă discuție despre similari-
tăți. Cuvintele „ne-pauline” reflectă un stil de scriere mai elenistic decât 
epistolele timpurii. Se găsesc mai multe cuvinte de origine latină (el men-
ționează că 160 de posibile cuvinte și expresii au fost identificate de Hit-
chcock38), multe găsindu-se în 2 Timotei, aparent scrise din Roma, dar 
celelalte, sugerează el, este posibil să fi fost scrise anterior (având aportul 
lui Luca în vreun fel) din Filipi, care era o colonie romană și în care limba 
latină era de asemenea folosită. 
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Witherington mai notează alte corespondențe la nivelul limbajului. În 
ambele surse euvsebei,a eusebeia39 „evlavie” și cuvintele înrudite se gă-
sesc doar într-o altă carte din NT – 2 Petru – care menționează o colecție 
a epistolelor lui Pavel (2 Pet. 3:16). Din nou, în ambele se găsește sin-
tagma „viii și morții” (2 Tim. 4:1; F.A. 10:42); metafora atletului, a „isprăvi 
alergarea” (F.A. 20:24; 13:25; 2 Tim. 4:7); limbajul ignoranței (Lc. 23:34; 
F.A. 3:17; 1 Tim. 1:13); termenul timh timē40 folosit pentru a face referire 
mai mult la un „onorariu” în Fapte 28:10; 1 Tim. 5:17. Se găsesc mai multe 
paralele lingvistice și acolo unde este întâlnit limbajul medical (îndeosebi 
cu referire la influența învățătorilor falși și doctrinele lor nesănătoase); 
într-un sens metaforic (Lc. 5:31; 7:10; 15:27 [de asemenea 3 Ioan 2]; „a 
fi bine” folosit într-un sens literal; 1 Tim. 1:10; 6:3; 2 Tim. 1:13; 4:3; Tit 
1:9, 13; 2:1-2; - plus „a fi bolnav” (1 Tim. 6:4), într-un sens metaforic – 
oare un asemenea limbaj trădează prezența dr. Luca?). De asemenea, fo-
losirea grecescului „a păstra viu” (Lc. 17:33; F.A. 7:19; 1 Tim. 6:13) și co-
rolarul „a prinde viu” (Lc. 5:10; 2 Tim. 2:26), ca un exemplu dintre multe 
– termeni folosiți doar în Luca-Fapte și în aceste epistole. 

Witherington mai remarcă expresii grecești interesante găsite în am-
bele surse. Acestea includ:41 
 

- literal „din acest motiv” sau „din pricină că” DiV h]n di’ hēn (2 Tim. 
1:6, 12; Lc. 8:47; F.A. 22:24). 

- literal „tot așa” o]n tro,pon hon tropon (2 Tim. 3:8; Lc. 13:34; F.A. 
1:11).  

- „împreună cu” sau „totodată” a[ma de. kai. hama… kai (1 Tim. 5:13; 
F.A. 24:26; Col. 4:3; Filim. 22). 

- „mai mult” evpi. plei/on epi pleion (2 Tim. 2:16; F.A. 4:17). 
 
Din nou, el subliniază „expresii cu tentă mai substantivală” precum „a-și 
împlini slujba” (F.A. 12:25; 2 Tim. 4:5); „a da pocăința” (F.A. 5:31; 11:18; 
2 Tim. 2:25); „Dumnezeul cel viu” (F.A. 14:15; 1 Tim. 3:15; 4:10); „o nă-
dejde așteptată” (F.A. 24:15; Tit 2:13); „slujitor al Domnului” (F.A. 16:17; 
Tit 1:1); „a lua cu recunoștință/mulțumiri” (F.A. 24:3; 1 Tim. 4:3-4). Po-
trivit evaluării sale, în timp ce Luca-Fapte trebuie să fie considerate în 
termenii unui „vocabular pur”, este deosebit de folositor să compari car-
tea Faptele Apostolilor cu aceste epistole când vine vorba de stil întrucât 
„numai în Faptele Apostolilor Luca trece de la un stil de scriere și expri-
mare mai puțin semitic la unul mai elenistic și mai îmbietor pentru nee-
vrei.”42 Așa-numitul Discurs de la Milet (F.A. 20:13-38) sună foarte ase-
mănător cu Pavel din aceste epistole, întrucât Witherington găsește în 
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scrierile către Timotei și Tit ceea ce el consideră a fi o retorică foarte si-
milară. Astfel, în lumina dovezilor schițate anterior chiar de Witherin-
gton43, el afirmă că informațiile 
 

susțin mai bine teoria implicării pauline și lucane în aceste trei epistole….o 
modelare lucană a epistolelor pastorale…o combinație a stilului paulin și lu-
can…vocea este a lui lui Pavel, dar mâna este a lui Luca…o simbioză a stiluri-
lor celor doi scriitori…ele se potrivesc în cronologia vieții lui Pavel, precum 
și în cea a lui Luca. 

 
Ce comentarii ar trebui să facem în lumina acestor paralele? S-a observat 
mai întâi evaluarea lui Moule, Wilson și Quinn ca răspuns la influența lu-
cană asupra acestor epistole. Dar, într-o recenzie asupra lui Wilson, Mar-
shall44 este convins că, în ce privește Luca-Fapte și aceste epistole, dife-
rențele izbitoare precum și similitudinile trebuie cumpănite cu atenție. 
Deși se constată similitudini cu Luca-Fapte, sunt mult mai multe legături 
lingvistice între epistolele către Timotei și Tit și restul scrierilor pauline. 
Knight45 sumarizează și comentează asupra cifrelor lui Marshall: 
 

În vreme ce Luca-Fapte și epistolele pastorale împărtășesc exclusiv 34 de 
cuvinte dintr-un total de 554 care sunt comune ambelor categorii de litera-
tură, epistolele pastorale și celelalte zece epistole pauline împărtășesc exclu-
siv 55 de cuvinte dintr-un total de 574 care sunt comune celor două grupuri 
de epistole. Aceste cifre sunt cu atât mai semnificative cu cât Luca-Fapte au 
un vocabular mai mare decât corpusul paulin. Pe acest temei, paternitatea 
paulină a epistolelor pastorale este mult mai în armonie cu informațiile lin-
gvistice decât ar fi paternitatea lucană. 

 
Knight scrie de asemenea mai departe despre ceea ce consideră el a fi 
relația dintre Pavel și Luca și rezultatul studiilor comparative ale lui Stro-
bel, Wilson și Marshall. Termenii, frazele și stilul similar pot avea o expli-
cație diferită. Luca și Pavel au fost părtași la multe călătorii și la mult timp 
petrecut împreună – îndeosebi întemnițarea romană și perioada ulteri-
oară. Pavel îl menționează în Col. 4:14; Filim. 24; 2 Tim. 4:11 ca un „cola-
borator destul de constant” care ar fi influențat „rezervorul lingvistic al 
lui Pavel.” De aceea el susține că:46 
 

Epistolele pastorale sunt ceea ce s-ar aștepta cineva în aceste împrejurări: 
ele sunt în principal pauline, însă al doilea element remarcabil este ceea ce 
au în comun cu Luca-Fapte. S-ar putea ca acesta să se fi realizat tocmai prin 
intermediul influenței lingvistice pe care Luca l-a avut asupra lui Pavel, însă 
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s-ar putea de asemenea ca Luca să fi fost secretarul al cărui limbaj a fost une-
ori utilizat de Pavel pe măsură ce formula conținutul epistolelor. În orice caz, 
legăturile dintre Luca-Fapte și epistolele pastorale și dintre Luca și Pavel 
sunt atât de izbitoare și inerent interconectate încât ar trebui să se ridice 
întrebarea dacă acesta n-ar fi putut fi un factor semnificativ în privința solu-
ției la fenomenul lingvistic al epistolelor pastorale. 

 
Este limpede că există dovezi în sprijinul unei relații lucane când vine 
vorba despre aceste epistole. Însă toate epistolele îi sunt atribuite lui Pa-
vel (1 Tim. 1:1; 2 Tim. 1:1; Tit 1:1), în vreme ce Luca este „cu” el (2 Tim. 
4:11). Ar fi ciudat ca Luca să fi avut un rol major ca autor într-un anumit 
sens, iar Pavel să nu-l fi recunoscut. Este important să ne aducem aminte 
de Rom. 16:22 unde se face referire la Terțiu „care a scris epistola 
aceasta” și totuși nimeni nu pune la îndoială că măreața lucrare numită 
„Romani” vine de la Pavel. Similar, în orice fel ar fi fost implicat Luca, cel 
mai bine este să nu se lanseze ipoteze sau să se facă sugestii speculative 
în favoarea unui rol mai proeminent pentru Luca decât acela de secretar 
al lui Pavel. Chiar și atunci când se analizează situația lui Pavel în circum-
stanțe mai aspre în 2 Timotei (1:8; 2:9) nu pare că Pavel ar încredința 
scrierea lucrării în vreun sens substanțial lui Luca, atunci când se ia în 
discuție natura profund personală reflectată în atât de multe comentarii 
personale din epistolă. 

Două comentarii finale. În trecut, așa cum a fost menționat mai sus, 
câțiva erudiți au sugerat că în Epistolele către Timotei și Tit avem frag-
mente autentice aparținând lui Pavel, așezate într-un cadru mai amplu. 
În mod normal, în trecut, răspunsul a fost acela de a întreba de ce au fost 
păstrate respectivele fragmente. Sau dacă presupusul scriitor a trăit în 
vremea sub-apostolică, trebuie să fi fost un gigant spiritual, așadar, de ce 
este necunoscut bisericii? Din nou, n-au aceste epistole o calitate mult 
superioară celor scrise de părinții din secolul II? O analiză atentă a dove-
zilor prezentate mai sus a legăturilor cu Luca-Fapte și cu Luca însuși va 
elimina orice nevoie de a accepta ipoteza fragmentului. Chiar mai semni-
ficativ este faptul că o recunoaștere sporită a relației dintre aceste epis-
tole și a celorlalte scrieri pauline, plus similitudinile cu vocabularul și sti-
lul din Luca-Fapte întăresc pledoaria pentru paternitatea paulină. 
Knight47 afirmă că „o anumită formă a ipotezei lucane lipsită de paterni-
tatea lucană exclusivă separată de Pavel devine astfel un element de spri-
jin în pledoaria pentru paternitatea paulină.” 

Data acestor epistole este dificil de stabilit precis, excepție fiind pro-
babil 2 Timotei care poate fi datată chiar cu puțin înainte de finalul vieții 
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lui Pavel în Roma (2 Tim. 1:17; 4:16-18) – să spunem prin anul 67 d. Cr. 
Mai sus s-a menționat că Witherington48 sugerează că epistolele mai tim-
purii au fost cel mai probabil scrise din Filipi cu „implicarea” lui Luca. El 
plasează ultima dintre epistolele din închisoare (Filipeni) ca fiind scrisă 
din Roma în 62 d. Cr. Este limpede în acea epistolă că Pavel speră că Dum-
nezeu va deschide o cale pentru el ca să se poată întoarce la Filipi (Fil. 
1:25-26; 2:23-24). Observați că Pavel se află în Macedonia atunci când 
scrie 1 Timotei (vezi 1:3). Din nou, vom vedea că Pavel plănuia ca Tit să 
plece din Creta și să se întâlnească cu acesta în Nicopole (Tit 3:13) în 
iarna anilor 64-65 d. Cr. Așadar, epistolele ar putea fi datate cam prin 
acea dată. 
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2  Wieland, The Significance of Salvation: a Study in Salvation Language in the Pastoral 

Epistle, p. 263. 
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Teologi Moderni – Epistole autentice sau  
pseudonime: Sumar 
 
 
Majoritatea cercetătorilor și teologilor moderni nu sunt de acord cu 
ideea că Pavel a scris aceste epistole adresându-le lui Timotei, respectiv 
Tit – de aici și nevoia unei discuții suplimentare. Ceea ce urmează este un 
sumar succint al locului din spectrul general de păreri în care se plasează 
pe această problematică mai multor lucrări recente selectate și mențio-
nate adesea pe parcursul exegezei.  
 

G. W. Knight 
Knight1 enumeră referirile personale repetate și răspândite, sau mărtu-
riile personale pe care le face autorul despre sine și relația acestuia cu 
destinatarii și cu alte persoane. El observă că nu este dificil de înțeles de 
ce consensul aproape unanim al bisericii până în secolul al 19-lea a fost 
că aceste epistole au fost scrise de Pavel. Knight schițează de asemenea 
această atestare în biserica primară, singurele excepții că toate aceste 
trei epistole sunt pauline provenind de la eretici. 

El discută legătura cu Faptele Apostolilor și cu celelalte epistole. O a 
doua întemnițare ar fi în armonie cu așteptările din epistolele din capti-
vitate, cu temperamentul său din Faptele Apostolilor, îndeosebi cu afir-
mațiile lui Festus și Agripa, și cu condițiile reflectate chiar în aceste epis-
tolele. Argumentele critice obișnuite privitoare la paternitate care provin 
din secolul al 19-lea sunt schițate și sunt urmate la fiecare punct de o 
abordare echilibrată, în mare parte în acord cu argumentele generale 
enunțate deja în sprijinul paternității pauline a acestor epistole. Cu toate 
acestea el sugerează, așa cum a fost evidențiat, influența lui Luca, a cărui 
colaborare cu Pavel a însemnat că apostolul misionar a avut un arsenal 
lingvistic care-l ajută să explice similitudinile dintre aceste epistole și co-
respondența lucană. El explică faptul că acest factor asigură dovezi care 
sprijină atribuirea acestor epistole lui Pavel. 

În privința caracterului pseudonim, el discută despre chestiunea etică 
implicată în paternitatea pseudonimă și despre cei care neagă faptul că 
înșelăciunea și neadevărul au fost parte dintr-o astfel de practică. O ase-
menea perspectivă ar reprezenta, pentru ei, impunerea standardelor 
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dintr-o perioadă ulterioară. Însă Knight nu este atât de sigur. Din mo-
ment ce Pavel a accentuat importanța unui „semn”, salutul scris „cu mâna 
mea” în „fiecare epistolă” (2 Tes. 3:17) și a făcut afirmații similare în alte 
părți (1 Cor. 16:21; Gal. 6:11; Col. 4:18; Filim. 19), astfel încât să nu-i fie 
atribuite în mod fals alte epistole, Knight2 sugerează că „nu este prea de-
plasat să se afirme că această perspectivă stabilește tonul și norma pen-
tru biserica primară. Astfel, nu este corect să fie caracterizată această 
perspectivă drept străină bisericii primare și să fie impusă celor care au 
trăit într-o perioadă ulterioară.” 
 

G. D. Fee 
Fee3 a exprimat perspectiva potrivit căreia, chestiunea crucială în scrie-
rea unui comentariu asupra acestor epistole vizează autenticitatea lor. El 
subliniază ideea că stabilirea dacă aceste epistole sunt pseudonime e im-
portantă, deoarece acest lucru va afecta fundamental tot ceea ce ur-
mează.  

Pentru Fee, epistolele îi aparțin lui Pavel, iar din această perspectivă, 
el se ocupă de chestiunea destinatarilor; de situația istorică a lui Pavel; 
de ocazie și scop; de teologie, inclusiv Evanghelia, etica, escatologia; de 
rânduiala bisericii. Întrebarea dacă Pavel a folosit un alt secretar sau pe 
Luca ar putea fi atractivă dar, în final, este doar o ipoteză. Fee mențio-
nează linia de argumentație obișnuită pentru a considera epistolele pse-
udonime; descreșterea influenței lui Pavel; forma „gnostică” falsă de în-
vățătură și deplasarea de la o tentă „carismatică”, la nevoia pentru o 
structură mai organizată de conducere, încercându-se aducerea bisericii 
înapoi la păstrarea tradițiilor pauline. Potrivit opiniei lui, o astfel de abor-
dare nu se potrivește scopului intenționat pentru aceste epistole și el îi 
întreabă pe cei care susțin poziția pseudonimă: „de ce avem trei epistole 
și de ce, la urma urmei, avem 2 Timotei?” 
 

W. D. Mounce 
Mounce, în comentariul său din seria Word4, include în introducere sa o 
analiză integrală a chestiunilor privitoare la paternitate. El menționează 
sprijinul lui Spicq5 pentru paternitatea paulină în discuția lui despre mai 
multe chestiuni. El schițează ipoteza ficțiunii – o născocire întreagă din 
secolul al doilea menită să facă relevant mesajul lui Pavel, sau să se facă 
opoziție ereziei din secolul al doilea; ipoteza fragmentului menționată 
anterior – o persoană a adunat câteva fragmente autentice din scrierile 
lui Pavel și le-a îmbinat cu conținutul a trei epistole inventate pentru a le 
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păstra și pentru a prezenta mesajul lui Pavel bisericii de mai târziu; ipo-
teza secretarului care pentru el explică cel mai bine dovezile interne și 
externe. El cere de asemenea o doză de prudență, care nu este întot-
deauna evidentă în literatură. El îl citează pe Fee, „La o analiză finală, de-
cizia depinde de ceea ce-l impresionează cel mai mult pe cineva, natura 
paulină limpede a atâtor părți, sau natura aparent divergentă a multor 
aspecte.”6 

Mai multe subiecte sunt luate în discuție în text pe măsură ce ele apar, 
iar studiile pe cuvinte sunt prezentate de prima dată când respectivul 
termen este întâlnit. Pe tot parcursul lucrării se găsește un accent pus pe 
relația dintre teologie și stilul de viață creștin practic. El a subliniat rele-
vanța continuă a acestor epistole pentru comunitatea creștină de astăzi.  

El include o digresiune despre pseudoepigrafie, explicând că unii eru-
diți au încercat să insiste că tocmai o astfel de abordare este o afirmare a 
tradiției autoritative (de fapt, împărtășirea aceleiași inspirații cu cea a 
autorului original) și, întrucât a fost o abordare recunoscută, n-a ridicat 
probleme morale. Luând în discuție câteva aspecte relevante pentru 
aceste epistole, el se concentrează asupra chestiunii esențiale, și anume, 
dacă biserica în ansamblul ei a recunoscut și a acceptat epistole despre 
care a știut că erau pseudoepigrafe. Este limpede că dovezile exterioare 
arată că biserica nu a acceptat pseudoepigrafia epistolară.7 De ce ar in-
clude vreun pseudo epigraf atât de multe aluzii istorice și personale, pre-
cum și afirmații obișnuite ca cele despre domiciliile colaboratorilor lui 
Pavel? Odată cu abordarea aceasta, trebuie acceptat un scriitor „care cri-
tică aspru oponenții efeseni pentru deficiența lor de la nivelul moralității 
și cugetului și pentru înșelarea bisericii din Efes și care, în același timp, 
încearcă să-și înșele proprii cititori. Pentru mine, așa ceva nu este credi-
bil.”8 
 

A. Köstenberger 
Köstenberger9 discută despre epistolele antice pseudonime și evidenți-
ază că, deși se găsește material de tipul celui din evanghelii și Faptele 
Apostolilor, epistolele sunt ceva extrem de rar. Este dificil ca o scrisoare 
pseudonimă să îndeplinească aceleași funcții cu cele ale unei scrisori au-
tentice. El susține că (1) cele două surse evreiești existente, „Epistola” lui 
Ieremia și „Scrisoarea” lui Aristeas nu pot fi cu adevărat așezate în cate-
goria epistolelor. (2) Departe de acceptarea epistolelor pseudonime, în 
perioada apostolică este prezentă o adevărată îngrijorare că ar putea fi 
născocite anumite epistole (2 Tes. 2:2) – astfel, Pavel scrie despre „sem-
nul distinctiv” în toate epistolele sale (1 Cor. 16:21; Gal. 6:11; Col. 4:18; 2 
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Tes. 3:17; Filim. 19). (3) În secolul al doilea, Tertulian menționează că un 
prezbiter asiatic a fost înlăturat din slujbă pentru că a scris o epistolă în 
numele lui Pavel (Despre botez 17). De asemenea, la finalul secolului al 
doilea, Serapion, episcop de Antiohia, a făcut distincție într-o manieră ca-
tegorică între scrierile apostolice și cele care, „în mod fals, le poartă nu-
mele” (citat în Eusebiu, Eccl. Hist. 6.12.3). Prin urmare, „pe baza acestor 
dovezi, pare îndoielnic că biserica primară ar fi fost pregătită să accepte 
cu bună știință epistole pseudonime în canonul creștin.”10 

Din nou, termenii „supraveghetor” și „prezbiter” sunt interschimbabili 
în aceste epistole și atestă o structură pe două planuri, mai degrabă decât 
pe trei. Pavel și Barnaba au dovedit deja interes pentru structurile de or-
ganizare ale bisericii în Fapte 14:23 în anul 50 d. Cr. În final, este posibil 
ca un imitator de mai târziu să fi putut inventa informațiile respective 
pentru a atribui greutate lucrării sale, dar de ce să fi mers până la născo-
cirea de amănunte numeroase, ca cele găsite în 2 Tim. 4:9-21? Un aspect 
demn de remarcat este că „se găsesc situații puține (dacă este vreuna) de 
acest tip, al genului ‚epistolar fictiv’ în primul și al doilea secol d. Cr.”11 
 

T. Wilder 
La rândul lui, T. Wilder, în teza lui de doctorat pe tema relației dintre pse-
udonimitate și Noul Testament, revizuită și publicată în Pseudonimity, the 
New Testament, and Deception: an Inquiry into Intention and Deception 
(Pseudonimitate, Noul Testament și Înșelăciune: O Analiză a Intenției și 
Înșelăciunii, n. tr.), susține că biserica primară a folosit deopotrivă crite-
riul paternității și cel al conținutului unei scrieri pentru a stabili autenti-
citatea. În plus, ea nu permitea citirea lucrărilor pseudo-apostolice în bi-
serici alături de cele apostolice; nu există nicio dovadă că pseudonimita-
tea ar fi fost o convenție între creștinii învățăturii sănătoase și ei nu au 
privit cu indiferență utilizarea fictivă a numelui unui apostol. Conceptul 
proprietății intelectuale era prezent în lumea greco-romană antică. Scri-
itorii puteau apela la anumite practici literare pentru a-și proteja lucră-
rile. Wilder12 explică: 
 

Un scriitor își putea proteja lucrarea prin: (1) a pronunța un blestem în do-
cument spre a-i avertiza pe alții cu privire la alterarea acestuia (vezi Apoc. 
22:18-19); (2) ferecarea atribuirii paternale a textului prin intermediul unei 
peceți ori al unui acrostih; (3) facerea de cunoscut a dimensiunii documen-
tului prin a cita numărul exact de rânduri/stihuri al acestuia (vezi, de ex., 
chiar finalul cărții „Antichități iudaice” a lui Iosefus); (4) informarea altora 
despre ceea ce conținea lucrarea în ordine cronologică; sau (5) folosirea 
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unor prieteni de încredere pentru a face să circule lucrările înainte ca aces-
tea să poată fi alterate ori distorsionate. 

 
El menționează, de asemenea, practica autentificării prin inscripționarea 
unei semnături personale, așa cum a făcut Pavel, deși aceasta nu era o 
practică obișnuită în cadrul scrierii de epistole antice din perioada greco-
romană. 
 

I. H. Marshall 
Introducerea lui Marshall la Epistolele adresate lui Timotei și Tit (despre 
care a spus că a fost scrisă în colaborare cu Philip Towner, al cărui co-
mentariu va fi discutat ulterior) necesită o abordare mai amplă decât în 
dreptul altora deoarece este întrucâtva unic prin afirmația că aceste lu-
crări exprimă neîndoielnic teologie paulină, dar nu și paternitate paulină! 
El își începe comentariul prin a sublinia unitatea celor trei epistole. Dife-
rențele se datorează pur și simplu situațiilor luate în discuție. Epistolele 
reprezintă variațiile pe care ar trebui să le așteptăm atunci când sunt 
compuse de un autor „a cărei gândire a fost supusă dezvoltării și schim-
bării.”13 Tit este prima prezentată, pentru că se crede că ia în discuție o 
situație mai puțin dezvoltată și complexă decât 1 Timotei, și ar fi putut fi 
compusă înaintea acestei epistole. 

În privința atestării și canonicității, în rândul părinților apostolici cu-
noștința întrucâtva limitată a Epistolelor adresate lui Timotei și Tit este 
similară epistolelor pauline acceptate, cu toate că nu există nicio dispută 
în privința utilizării în ultima parte a secolului al doilea. Cât privește ge-
nul literar, fiecare are forma antică a unei epistole, 2 Timotei se înca-
drează cel mai bine în genul scrisorilor parenetice personale; Tit este mai 
mult asemenea unui set de instrucțiuni date de o persoană superioară 
agentului ei, deși are o concluzie personală; 1 Timotei, care are câteva 
referiri personale, și Tit ar fi mai degrabă considerate mandatări. 

În privința structurii, el schițează abordarea lui Hanson,14 care identi-
fică nouă tipuri de material, șase surse și alte trei, în timp ce parțial se 
bazează pe materiale tradiționale, compuse direct chiar de autor. El sub-
liniază de asemenea tematici întrerupte și fraze conectoare – în între-
gime scrise într-o manieră a literaturii de înțelepciune a VT cu câteva co-
nexiuni logice și nicio tematică unificatoare ori progresie a liniei de gân-
dire. Acesta este motivul pentru care Hanson oferă doar o listă de titluri 
de paragraf, mai degrabă decât să caute o structură mai elaborată. Mar-
shall vede unele surse ca fiind posibile, respectivul material nefiind în 
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formă scrisă, dar putând fi folosit în mod creativ și adaptat de autor. Ale-
gând această abordare, el de asemenea exclude sugestia lui Miller15 de 
compilare în The Pastoral Letters as Composite Documents (Epistolele 
pastorale ca documente compozite, n. tr). El schițează înțelegerea sa a 
structurii tuturor celor trei lucrări. 2 Timotei pare a reflecta mai degrabă 
gândurile aleatorii ale unui vârstnic care compune o scrisoare în circum-
stanțe dificile, în contrast cu tonul mai ordonat și lucid din 1 Timotei și 
Tit. 

Marshall explică sprijinul larg pentru a identifica erezia din aceste 
epistole ca fiind o formă de gnosticism.16 Diferențiindu-se cumva de 
abordarea generală, el sugerează că ceea ce vedem aici este un amestec 
de elemente iudaice, creștine și ascetice, și este posibil să fim mai de-
grabă în căutarea unui grup de creștini iudei, „probabil învățători itine-
ranți cu o traiectorie ascetică, activi în interiorul zonei pauline de misi-
une.”17 Legea, interpretată alegoric, era importantă pentru ei și de pe 
urma ei au derivat un set radical de restricții ascetice în privința purității. 
Ei pretindeau adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, convertirea fiind 
echivalentă cu o înviere prezentă, mai degrabă decât viitoare. Învățătura 
era îmbietoare pentru femei, întrucât promova o emancipare sporită față 
de viața de mariaj și de responsabilitățile casnice. Învățătura îl îndepărta 
pe Cristos din poziția Sa centrală de Mântuitor și Mijlocitor, religia deve-
nind speculativă prin natură, abătându-i pe adepții ei de la ceea ce conta 
cu adevărat. Lăcomia învățătorilor după bani și imoralitatea acestora 
sunt condamnate. 

Marshall merge mai departe și discută despre situația eclezială sau 
starea de dezvoltare a bisericii reflectată în aceste epistole. În chestiunea 
conducătorilor bisericii locale, el remarcă faptul că Tit primește sarcina 
de a desemna prezbiteri/episcopi pentru prima dată, cel puțin, în cazul 
unor congregații (1:5-10). El indică într-o manieră utilă că, dacă aceasta 
este o reprezentare fictivă târzie a unei situații timpurii și nu a celei efec-
tive, „nu este clar de ce autorul n-a vorbit în termeni mai generali despre 
desemnări, mai degrabă decât despre stabilirea unor noi desemnări 
acolo unde nu exista așa ceva înainte.” Prin urmare, este mult mai proba-
bil că avem de-a face cu o situație contemporană efectivă. 

În ce privește Efesul și numirea de prezbiteri și diaconi, nu există ni-
mic care să sugereze că rânduiala din biserică este la un nivel extrem de 
avansat. Se pare că în toate cele trei epistole sunt abordate situații reale. 
El afirmă că natura vieții din biserici oglindită în aceste scrieri își poate 
găsi paralele în timpul vieții lui Pavel – sau ea poate potrivi cu perioada 
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post-paulină imediată. Cel puțin se subliniază ideea că situația bisericii 
nu ne cere să atribuim epistolelor o datare târzie.18  

Cu toate acestea, Marshall propune un posibil scenariu în care episto-
lele au fost produse într-un cerc care-i cuprindea pe Timotei și Tit, cei din 
istorie, care au consemnat ceea ce au învățat (oare vrea să spună ceea ce 
au primit?) de la Pavel dar „au fost suficient de definiți ca oameni ca să 
nu-i imite vorbirea în detaliu, nici să nu exprime teologia lui în felul lui, 
ci au fost creativi în modul de exprimare a gândirii pauline folosind for-
mulări proaspete”.19 

Atunci când se ocupă de discutarea autorului și a destinatarilor, secți-
uni pe care le pune laolaltă, el prezintă mai întâi, într-o manieră folosi-
toare, cele două poziții opuse ale erudiților de astăzi. Minoritatea erudi-
ților consideră aceste epistole ca fiind lucrarea lui Pavel, direct ori indi-
rect, prin intermediul întrebuințării unui secretar/amanuensis (vezi 
nota de subsol în care sunt enumerați Jeremias, Spicq, Simpson, Guthrie, 
Hendriksen, Kelly, Holtz, Fee, Knight, Lea și Griffin, Johnson, Oden, 
Towner și Stott).20 Însă, majoritatea socotește drept presupoziție incon-
testabilă că (a) pretinsele diferențe față de scrierile recunoscute ale lui 
Pavel la nivelul stilului și gândirii sau (b) un anumit scenariu care con-
duce la o explicație care implică o compoziție sub pseudonim a celor trei 
scrieri înseamnă că ele nu sunt opera lui Pavel. 

Marshall însuși ne reamintește că învățătura eretică și contextul ecle-
zial se potrivesc bine cu vremea de la finalul vieții lui Pavel și cu perioada 
imediat următoare. El continuă prin a explora limbajul și stilul, luând în 
discuție vocabularul, sintaxa și stilul retoric al acestor epistole și admite 
că, în opinia lui, ele sunt distincte în grupul scrierilor lui Pavel. Nu se 
poate construi o pledoarie în favoarea teoriei dependenței literare pe 
baza scrisorilor recunoscute ale lui Pavel – pentru el, ecourile sunt prea 
slabe. 

El acceptă că teoria celei de-a doua întemnițări ridică mai puține pro-
bleme decât încercarea de a potrivi 1 Timotei și Tit într-o perioadă mai 
timpurie a vieții lui Pavel. Cât privește sugestia lui Harrison21, mențio-
nată deja și potrivit căreia epistolele de față reprezintă compoziții artifi-
ciale în care au fost încorporate fragmente ale epistolelor pauline efec-
tive (vezi sumarul teoriei lui Harrison și de asemenea revizuirea ei)22, au 
existat diferite probleme evidențiate. De exemplu, a fost ridicată chesti-
unea că „fragmentele” au același stil ca și restul scrierilor, precum și ne-
dumerirea motivului pentru care nu s-a păstrat întregul material. Cu 
toate acestea, Marshall sugerează că posibilitatea fragmentelor din com-
poziții ulterioare n-ar trebui exclusă – de fapt, dimensiunea materialului 
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paulin de la bază ar putea fi mai mare decât cea admisă de Harrison! Însă 
el găsește dificil de acceptat perspectiva contemporană, cea de a consi-
dera pur și simplu că detaliile personale sunt fictive și a le vedea ca tran-
smițând, în realitate, o pareneză într-o formă voalată. El afirmă: „trebuie 
accentuat că scopul parenetic și compoziția autentică nu trebuie să fie 
posibilități care se exclud reciproc.”23 Însă, se poate face comentariul că, 
neîndoielnic, ele sunt fie fictive, fie autentice, și nu poate exista drum de 
mijloc. Ca scrieri autentice, ele pot totuși să aibă un scop parenetic. 

Atunci când discută despre destinatari, el subliniază dificultatea pozi-
ției că Pavel este autorul. Și face aceasta referindu-se la natura și maniera 
învățăturii date celor care i-au fost colegi de trudă de-a lungul multor ani. 
Oare ar fi avut ei nevoie de tipul elementar de învățătură din aceste epis-
tole? Cum rămâne cu caracterul formal și impersonal al scrierilor și cu 
forma de plural a binecuvântărilor finale, care sugerează că ele au fost 
menite să fie împărtășite unei audiențe mai ample? 

Marshall este convins că epistolele au fost adresate unor persoane in-
dividuale în situația ivită odată cu plecarea lui Pavel, începutul perioadei 
de tranziție și prezența unor noi conducători în câteva biserici. Față de 
aceștia din urmă, era o anumită preocupare în privința modului în care 
ei urmau să-și îndeplinească slujba. În 2 Timotei, atenția este îndreptată 
îndeosebi către viața personală și mărturia conducătorului de biserică. 
În 1 Timotei și Tit, sunt avuți în vedere în principal bărbații din perioada 
post-paulină care conduc congregațiile. Pentru el, situația eclezială, ca-
racterizată de o slujbă mai formală de învățare a altora, natura teologiei 
exprimate creativ în moduri noi și imaginea pusă înainte de Pavel ca sfânt 
și martir, îl fac să pună la îndoială apărarea tradițională a paternității pa-
uline directe.24  

În căutarea unei alte ipoteze, el exclude natura pseudonimică, expri-
mată fie ca un declin înspre catolicismul timpuriu, fie ca un demers de a 
menține perspectiva paulină într-o situație diferită. Astfel, scrierile ar fi 
fost făcute mult mai târziu spre a păstra influența paulină pentru o nouă 
generație. În mod clar, este dificil de susținut pseudonimitatea amăgi-
toare, îndeosebi în scrieri care accentuează păstrarea adevăratei învăță-
turi. În schimb, el propune folosirea unui alt termen, „alonimitate” sau 
„alepigrafie”. Însă, cineva s-ar putea întreba dacă această abordare este, 
cu adevărat, mai puțin amăgitoare. Mai ales dacă presupusele Epistole 
adresate lui Timotei și Tit nu sunt cu adevărat adresate lui Timotei și Tit! 

Marshall încearcă să dezvolte în detaliu această teorie. Ar trebui să 
asociem epistolele cu conducătorii bisericilor din zonele menționate în 
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texte, Creta și Efes, mai degrabă decât cu cei doi colegi misionari! Tendin-
țele care pot fi remarcate în timpul vieții lui Pavel au continuat și au ne-
cesitat tipul de răspuns pe care el l-ar fi dat. Epistolele au fost produse de 
autor „în mod alonim” sub numele lui Pavel, adresate – în opinia mea, la 
fel de fals ca orice compoziție pseudonimă – ajutoarelor sale imediate, 
pentru a reprezenta ceea ce ar fi spus Pavel! El vede un rol cheie pentru 
2 Timotei (vezi caracterul general, îndemnul de a lărgi cercul învățători-
lor sănătoși, opoziția personală față de Pavel care i-a caracterizat viața) 
care vine înaintea celorlalte, care au fost un al doilea pas făcut de același 
autor (posibil realizat în colaborare cu personajele istorice Timotei și 
Tit) pentru a prezenta învățătura paulină, pentru a se ocupa de opoziția 
crescândă față de Pavel în anumite congregații! Însă mai degrabă decât 
catalogarea lui 2 Timotei ca fiind mai „generală”, oare nu este de fapt mai 
„personală” și mai direct adresată lui Timotei? Vezi 1:2-8; 2:1-3, 14-15, 
22-26; 3:5-15; 4:1-5, 9-16, 19-21. 

Este îndoielnic dacă poate fi Luca autorul, dat fiind faptul că stilul este 
diferit de cel din Luca/Fapte – deși, pentru Marshall, „este posibil ca Luca 
să fi fost secretarul căruia să-i fi fost dictată scrisoarea originală către Ti-
motei care formează baza lui 2 Timotei.”25 El îl menționează pe Timotei, 
sau pe Tit, sau pe cineva din cercul de prieteni al lui Pavel, Eubul, Pudens, 
Linus (după aparențe, preferatul lui)26 și Claudia (2 Tim. 4:21). Astfel, 2 
Timotei s-ar putea „baza” pe o ultimă epistolă autentică a lui Pavel către 
Timotei, iar 1 Timotei și Tit, care vin după ea, „ar putea reflecta în parte 
ceea ce Pavel le-a scris sau le-a spus în ocazii anterioare”,27 deși, în pre-
zent, sursele nu pot fi lămurite. 

Prin urmare, se pare că adevărații destinatari ai epistolelor n-au fost 
Timotei și Tit, ci, de fapt, au fost cei care conduceau congregațiile din Efes 
și Creta. Aparent, Marshall nu poate înțelege problema care se ivește în 
privința paternității acestor epistole: este imposibil de identificat cineva 
care să fi fost o persoană influentă, probabil aflată în Roma, înzestrată cu 
o abilitate teologică însemnată, capabilă să-și pună propriul sigil pe ma-
terial și capabilă să producă un set de epistole caracterizate de o expu-
nere unitară și proaspătă a teologiei pauline! 

În sprijinul sugestiei sale, Marshall menționează mai multe aspecte. 
Întâi, faptul că opoziția îndreptată împotriva înțelegerii pauline a crești-
nismului indică spre perioada imediat următoare decesului lui Pavel. 
Apoi, natura incipientă a ereziei, cu noua caracteristică a utilizării specu-
lative a Vechiului Testament. În plus, vorbim de natura incipientă a con-
ducerii bisericii, remarcându-se absența trăsăturilor universale timpurii; 
teologia apropiată de cea a lui Pavel; dovezile tranziției de la perioada 
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lucrării personale a lui Pavel; scrierea de lucrări corecte doctrinar în nu-
mele creștinilor timpurii, fapt care era mult mai probabil să se petreacă 
la scurt timp după moartea acestora. Se pare că, pentru el, toate elemen-
tele de mai sus eliberează aceste epistole de problema amăgirii pe care o 
evidențiază pseudonimul și care-i oferă scriitorului libertatea de a scrie 
potrivit propriului stil. Marshall pur și simplu acceptă că „detaliile perso-
nale din 2 Timotei sunt cel mai probabil obținute din notițele pauline au-
tentice”, și „odată cu trecerea timpului, originile epistolelor au fost uitate 
și au fost asumate ca fiind ale lui Pavel însuși”.28  

Secțiunea finală a introducerii se ocupă de teologia epistolelor. Ver-
dictul negativ al multor erudiți în ce privește calitate gândirii creștine a 
acestora este schițat primul. Marshall enumeră o lipsă de preocupare față 
de doctrină, considerată a reflecta o înțelegere limitată a acesteia; pierde-
rea charismei și înlocuirea ei cu funcțiile; biserica își pierdea „tăișul as-
cuțit” și se formaliza; preocuparea pentru organizare mai degrabă decât 
pentru teologie și un autor lipsit de imaginație și de vervă literară, pre-
cum și de elanul argumentării. El își propune să prezinte o evaluare mai 
pozitivă, deși, aparent, concluzionează că aceste epistolele vorbesc des-
pre o situație ulterioară lui Pavel. 

Printre alți erudiți, el face referire la Becker29, care sugerează că gân-
direa lui Pavel conține un punct central coerent exprimat incidental în 
diferitele situații umane pe care le-a întâlnit. Explicația lui este că Becker 
argumentează că punctul central al gândirii lui Pavel este înțelegerea 
apocaliptică a triumfului viitor al lui Dumnezeu inaugurat de Cristos. 
Aceste epistole sunt parte din literatura în care perspectivele lui Pavel 
sunt ignorate, trivializate sau înțelese eronat.30 Pentru Marshall, a sus-
ține că elementul apocaliptic reprezintă tematica centrală a teologiei pa-
uline înseamnă a supra-accentua triumful viitor al lui Dumnezeu și a nu 
înțelege semnificația fundamentală a lui Isus și efectele prezente ale lu-
crării Sale. El este mai degrabă mulțumit cu afirmațiile lui Ridderbos po-
trivit cărora punctul central al teologiei lui Pavel este acțiunea mântui-
toare a lui Dumnezeu în advent și în lucrare, îndeosebi în moartea și în-
vierea lui Cristos, și faptul că această temă este dezvoltată într-un cadru 
istoric și escatologic al răscumpărării. Adoptând această înțelegere a 
punctului central al gândirii lui Pavel și păstrând ideea lui Becker despre 
un miez coerent și o aplicare incidentală, Marshall analizează pentru a 
vedea „dacă epistolele pastorale reprezintă o aplicare incidentală validă 
a acestei coerențe centrale la o situație specifică, sau dacă ele reprezintă 
o înțelegere eronată a acesteia, sau chiar o simplă repetare a ei care nu 
ne duce înainte.”31 
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Două puncte generale preliminare sunt subliniate. În primul rând, ace-
lași edificiu de practică așezată pe temelia doctrinară găsit în gândirea 
lui Pavel este întâlnit aici, ex. 1 Tim. 2:1 și urm. și 3-7 și 3:16 care, pentru 
Marshall, reprezintă „balamaua” epistolei. Zicerile pline de adevăr func-
ționează drept justificări pentru învățăturile etice, iar Tit 2:11-15 și 3:4-
7 formează de asemenea fundamentul unor asemenea învățături. Astfel, 
alături de Towner32 în The Goal of our Instruction (Scopul Învățăturii 
Noastre), Mashall vede în aceste epistole că lucrarea lui Cristos și mântu-
irea sunt punctul focal și centrul de gravitate acolo unde teologia și etica 
vin laolaltă. Este un gând folositor întrucât acestea stau la baza mesajului 
misionar. 

În al doilea rând, este important de notat că, pentru Marshall, materi-
alul tradițional este folosit creativ. Limbajul folosit scoate la iveală că nu 
există niciun vocabular distinctiv care ar identifica de îndată materialul 
pe care nu l-a compus autorul însuși. Totul este formulat într-un vocabu-
lar și stil tipice epistolelor care au fost elaborate și extinse, în mod speci-
fic în situația curentă ex., vezi modul în care Marcu 10:45 este folosit în 1 
Tim. 2:4-6 și din nou în Tit 2:14 unde este dezvoltat diferit pentru a se 
potrivi contextului trăirii evlavioase exprimat prin fapte bune. Pentru 
Marshall, acest tip de material, care include de asemenea zicerile pline de 
adevăr, nu este doar o repetare „cuvânt cu cuvânt a materialului din epis-
tolele pauline. Mai degrabă este prezentat ca un material pe care Pavel 
însuși l-ar fi considerat drept tradiție”, temelia doctrinară pentru învăță-
tura practică „fiind remodelată creativ în lumina situației curente.”33 

Atunci ce anume reprezintă pentru Marshall esența înțelegerii creș-
tine? În primul rând este cristologia ei, care, deși trece dincolo de ceea ce 
el numește „epistolele pauline autentice”, este ferm înrădăcinat în tradi-
ție, însă preia și dezvoltă conceptul de „epifanie” într-o manieră care ar fi 
fost eficientă în lumea elenistă (poate Pavel, el însuși apostol al neevrei-
lor, să nu facă asta?). Isus s-a arătat ca Dumnezeu în mod limpede și va 
apărea din nou = „balamaua” din 1 Tim. 3:16. Pentru Marshall, autorul 
încearcă să pună laolaltă pe Dumnezeu și pe Isus într-o manieră nouă și 
să arate limpede poziția lui Isus ca agent al mântuirii. Prin urmare, înțe-
legerea găsită la Pavel acolo unde Isus Cristos este în mod ferm așezat 
alături de Dumnezeu Tatăl ca sursă a harului și păcii și totuși ca om este 
spre a răscumpăra – vezi Galateni 4:4 – pur și simplu este exprimată într-
un mod nou. Al doilea aspect esențial este soteriologia ei, Isus fiind pre-
zentat ca dându-se pe Sine în vederea răscumpărării, lucrarea Lui adu-
când îndreptățire, ideea fiind deja exprimată în Rom. 3 – mântuirea nu 
prin faptele legii și fiind accentuat și mai puternic că mântuirea nu este 
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prin faptele omului. „În lumea acestor considerații, este limpede că epis-
tole pastorale împărtășesc același miez coerent al teologiei ca și episto-
lele pauline.”34 

Marshall susține că esența își găsește expresie în cele petrecute în 
noua situație. Rânduiala bisericească nu este așa cum este înțeleasă de 
regulă ca o retragere din partea lui Pavel și oferirea libertății Duhului în 
congregație, ci mai degrabă ca o dezvoltare spre o nouă conducere de tip 
paulin sau sistemul de prezbiteri dus mai departe de la recunoașterea 
aleatorie pur și simplu a oamenilor vârstnici, spre oameni care dețineau 
caracter pentru conducere, Timotei și Tit reprezentând a doua generație 
de conducători, funcționând într-un mod similar pentru Pavel însuși. 
Epistolele revelează de asemenea folosirea noului termen euvse,beia eu-
sebeia, evlavie, care exprimă o atitudine adecvată față de Dumnezeu și 
față de ceilalți. 

Însă care sunt celelalte elemente, centrale și vitale teologiei pauline 
despre care unii sugerează că au fost neglijate ori contrate? Marshall dis-
cută despre lipsa de referiri la paternitatea lui Dumnezeu, însă sugerează 
că acest concept este prezent; activitatea Duhului este văzută în procla-
marea profetică și în nașterea din nou (1 Tim. 4:1; Tit 3:5; 2 Tim. 1:6 și 
urm.); unirea cu Cristos este menționată (2 Tim. 2:1, 11; 3:15), deși refe-
ririle sunt limitate pentru că autorul nu se ocupă de fundamentul doctri-
nar pentru trăirea duhovnicească; mântuirea este separată de fapte și 
este prin har (Tit 3:5), ceea ce este fundamental pentru înțelegerea lui 
Pavel însuși. 

În concluzie este menționat Bultmann care recunoaște în silă că esența 
teologiei pauline este prezentă – iar pentru Marshall, chiar într-o măsură 
mai mare decât a fost Bultmann pregătit să admită. Așa că el combate 
perspectiva potrivit căreia aceste epistole neglijează aspecte centrale ale 
teologiei lui Pavel. Asta este ceea ce este pozitiv în privința lui Marshall 
în chestiunea de față. Cel puțin el nu va permite ca teologia de aici să fie 
separată de Pavel. Epistolele împărtășesc același miez coerent de teolo-
gie ca și celelalte scrisori ale lui Pavel. Aici găsim teologia lui. Dar de ce 
să nu lași ca teologia lui Pavel să fie considerată ca fiind teologia lui Pa-
vel? Însă Marshall poate afirma simplu că de pe urma discuției „Este lim-
pede că autorul epistolelor pastorale are propria gândire, nefiind unul 
care doar repetă ideile lui Pavel.”35 Prin urmare, această perspectivă – 
alonimitatea – nu diferă prea mult de înșelăciunea pseudonimității – ci-
neva care-și scrie teologia în numele lui Pavel. 

Deci dacă, așa cum s-a susținut, în aceste epistole găsim inima teolo-
giei lui Pavel, miezul coerent, dacă, așa cum s-a afirmat anterior, nu există 
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niciun fel de incompatibilități istorice absolute, ecleziale ori doctrinare – 
nici chiar lingvistice, oare nu este vremea să ne îndepărtăm de presupo-
ziția majorității? Se pare că s-a produs o acceptare mult prea grabnică a 
pseudonimității. A venit vremea să-i dăm voie lui Pavel, care a scris într-
un diferit cadru temporal, în noi împrejurări, fără îndoială în cazul lui 2 
Timotei în circumstanțe foarte dificile, să fie considerat responsabil pen-
tru toate cele trei epistole. Se pare că nu există nicio nevoie de a lua în 
calcul ceea ce s-a sugerat aici – o anumită necesitate pentru allonimitate. 
În realitate, o astfel de abordare îi păgubește pe Timotei și Tit de aceste 
epistole și face fără noimă cadrul istoric, impunând învățătura aceasta 
unor conducători necunoscuți ai bisericilor din Efes și Creta. Oare asta 
nu este la fel de înșelător ca și scrierile pseudonime? 
 

P. H. Towner 
P. H. Towner, The Letters to Timothy and Titus, în seria The New Interna-
tional Commentary ne-a oferit o lucrare substanțială care trebuie inclusă 
în discuția generală despre abordările moderne ale acestor epistole. Pre-
misa comentariului este că epistolele sunt trei scrisori separate scrise de 
apostolul Pavel și adresate colegilor lui de lucru, Timotei și Tit. 

Towner analizează secolele timpurii, chestiunile de canonicitate și 
atestările externe. Nu există nimic nou la punctul acesta. El merge mai 
departe și analizează consensul modern care trebuie discutat înainte de 
orice evaluare a epistolelor propriu-zise. Paradigma tradițională (inter-
pretarea minoritară) este cea dintâi analizată, fiind oferită o listă a prin-
cipalilor comentatori care au mers pe linia acestei convingeri. El discută 
încercarea de a plasa 1 Timotei și Tit în cadrul deplasărilor lui Pavel din 
Faptele Apostolilor și 2 Timotei în cadrul detenției din Faptele Apostoli-
lor 28:30-31. În privința lui 2 Timotei, el evidențiază problema evidentă 
ridicată de absența lui Timotei din această epistolă, în vreme ce el pare 
prezent în epistolele din captivitate. 

Când vine vorba despre interpretarea modernă, el se folosește de Di-
belius care a găsit diferențe în chestiuni care țin de subiect și limbaj și 
prezența „tendințelor catolice timpurii”, care însemnau că aceste epistole 
erau „plasate în secolul al doilea ca și în ciment.”36 În vreme ce aceasta 
este esența consensului general, au fost formulate și alte puncte despre 
care se spune că demonstrează că aici avem scrieri post-pauline. Teolo-
gia „păstorului” prezintă semne ale distanței și distinctivității față de Pa-
vel cel autentic. Ele sunt târzii, ocupându-se de probleme noi, iar Timotei 
și Tit sunt personaje „fictive” din trecut! Epistolele nu creează o teologie 
diferită, ci-l interpretează pe Pavel pentru situații practice ulterioare.  
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Adesea interpretarea este rigidă și se bazează pe presupoziții și recon-
strucții creative. Towner evidențiază o idee grăitoare potrivit căreia pro-
cedeul pseudonimității, deși atestat în iudaismul inter-testamental și 
școlile filosofice greco-romane ca fiind acceptabil, nu era norma în creș-
tinismul timpuriu. De asemenea, nu există diferența temporală necesară 
în privința lui Pavel ca aceasta să fie acceptabilă. Chiar și în generațiile 
ulterioare scrisorile scrise în numele lui Pavel au fost excluse din canon. 
Dovezile arată că, în perioada timpurie, aceste epistole au fost în general 
primite ca provenind de la Pavel, excepție fiind ereticul Marcion și alți 
câțiva. Acestea sunt argumente solide.  

Towner sugerează de asemenea că n-ar trebui exclusă prea grabnic 
posibilitatea includerii acestor epistole în acțiunea din Faptele Apostoli-
lor – el menționează Faptele Apostolilor 20:1-3. Din nou, se poate încuvi-
ința că, atunci când vine vorba despre stilul epistolelor „nedisputate”, n-
a existat o recunoaștere suficientă a unui număr de factori precum folo-
sirea dictării, abilitatea lui Pavel și ocaziile particulare care ar putea stilul 
adoptat. În plus, deosebirile dintre epistolelor „nedisputate” n-au fost în-
totdeauna recunoscute de tabăra majoritară. Towner subliniază ideea 
utilă potrivit căreia, atunci când mini-corpusul redus (scoțând din calcul 
Coloseni, Efeseni și 2 Tesaloniceni) este abandonat, chestiunea deosebi-
rii este mult redusă. 

Deși cele de mai sus sunt deosebit de folositoare, sunt și alte aspecte 
care sunt mai puțin certe. Towner dorește să ia în discuție aceste epistole 
mai mult ca lucrări individuale – el explică faptul că majoritatea adoptă 
ceea ce el consideră a fi o perspectivă mai degrabă simplistă asupra celor 
trei epistole ca un corpus. Nu avem dovezi pentru existența vreunui tip 
de școală ori comunitate paulină care ar fi putut avea autoritatea în ochii 
bisericii de mai târziu (sec. al 2-lea) de a realiza o asemenea ispravă. 

Însă, dintr-un punct de vedere personal, care este problema aici? Pare 
destul de acceptabil să înțelegi, așa cum fac mulți erudiți, că, atât cât pri-
vea canonul, epistolele lui Pavel au fost organizate potrivit dimensiunilor 
și nu există nicio problemă ca acest lucru să fie valabil deopotrivă pentru 
epistolele adresate bisericilor și pentru cele adresate persoanelor indivi-
duale (vezi discuția anterioară despre Quinn și Dovezile externe37). 

Venind la poziția de mijloc adoptată de Marshall, Towner le reamin-
tește cititorilor lui de faptul că epistolele au fost întotdeauna atestate ca 
fiind pauline și nicidecum altceva și astfel poziția „alonimității” rămâne 
cam neplauzibilă. 

Towner este pozitiv în privința conducerii bisericile din Efes și Creta. 
Se găsesc doar niște dovezi în sprijinul unei conduceri descentralizate și 
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nu vreun tip de episcopat monarhic sau vreun nivel deosebit de înalt de 
organizare care până în prezent a evoluat. Dacă cineva pune la îndoială 
autenticitatea epistolelor, fără îndoială că rolurile de aici, atât al lui Ti-
motei, cât și al lui Tit, se conformează tiparelor din alte scrisori.  

În aceste epistole se găsesc elemente de teologie împărtășite cu alte 
epistole pauline. Mântuirea în Isus Cristos care implică o temă dominantă 
a epifaniei se intersectează cu alte elemente tradiționale. Alte accente so-
teriologice completează imaginea – moartea lui Cristos pentru noi, răs-
cumpărarea nu prin efort uman și revenirea lui Cristos pentru a finaliza 
mântuirea noastră. Importanța misiunii pauline este de asemenea subli-
niată aici. Timotei stă în aceeași linie a împlinirii promisiunii escatologice 
cu cea a lui Pavel – legat de misiunea sa față de neevrei. Referirile la Du-
hul Sfânt – cinci dintre ele – reflectă totuși o înțelegere paulină, așa cum 
este cazul și cu învățătura mai amplă asupra vieții creștine. Conducerea 
presupune anumite calificări, dedicare personală față de misiune și sfin-
țenie, în timp ce se subliniază autoritatea și folosirea Scripturii. În fiecare 
epistolă cristologia capătă o formă distinctivă. Aceste aspecte sunt puse 
laolaltă într-un mănunchi în cadrul celorlalte epistole pauline.  

Pentru Towner, problema paternității nu poate fi rezolvată decisiv, 
însă nici nu s-a prezentat o pledoarie convingătoare, individual sau co-
lectiv, pentru a exclude posibilitatea că aici avem epistole individuale 
efective adresate unor persoane și situații istorice. El sugerează ca, în 
comparație cu epistolele nedisputate ale lui Pavel, să acceptăm o relație 
colaterală în cadrul aceluiași orizont istoric. El pretinde că se poate vorbi 
despre o îndoială rezonabilă care ar fi fost stabilită în ce privește per-
spectiva majoritară.  
 

J. D. Quinn și W. C. Wacker 
Un exemplu în ce privește perspectiva majoritară vine de la Quinn și 
Wacker, The First and the Second Letters to Timothy. Sunt discutate mai 
multe chestiuni. 

În primul rând, cine a scris aceste epistole? Provin ele de la Pavel? Ei 
recunosc că așa stau lucrurile dacă accepți titlul/textul, însă limbajul este 
diferit. Unii sugerează că ar fi fost vorba despre un membru din anturajul 
său, însă se susține că problema este că asta nu va explica în mod adecvat 
rânduielile din biserică și codurile domestice din Tit și 1 Timotei - și de 
asemenea ordinea ministerială. Quinn consideră că a trecut o generație. 
În opinia lui, este „imposibil de apărat” că aceste epistole provin de la 
Pavel. El indică faptul că unii înclină fie spre o a doua generație dintre 70-
110 d.Cr. fie o a treia generație – însă recunoaște, dacă așa stau lucrurile, 
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că este „izbitor” de ce nu-l citează pe Pavel. Prin urmare, el este de partea 
perioadei 70-110 d.Cr. și optează pentru 80-85 d.Cr. 

În al doilea rând, de ce au fost scrise ele? Aici se găsește o pledoarie 
emfatică în favoarea lui Pavel care se potrivește deceniilor imediat urmă-
toare executării lui. Scopul? Să contracareze „rușinea” sfârșitului său.38 
Aparent, creștinismul iudaic era încă o opțiune reală. Din nou, epistolele 
ar fi reprezentat o corectare care ar fi fost primită și citită nu ca și epistole 
individuale din partea lui Pavel cel din istorie, ci ca o „caracterizare” a 
marelui apostol și a învățăturii sale pentru o nouă generație. În privința 
locului din care au fost scrise, el ia în discuție Efesul. Posibil că un condu-
cător efesean din generația anterioară care avusese un atașament pro-
fund față de apostolia paulină a scris aceste epistole. Astfel, ele au putut 
fi scrise în numele lui Pavel către creștinii efeseni. Sau posibil din Roma. 
Un autor ar fi putut compune colecția de față pentru a reabilita apostolul 
martirizat în acel oraș. De fapt, țelul ar putea fi acela de a-l propune ca un 
învățător pentru bisericile urbane din întreaga zonă mediteraneeană 
centrală, însă, s-ar putea ridica întrebarea: de ce nu doar o singură epis-
tolă, dacă acesta ar fi fost într-adevăr motivul? 

Din nou, departe de scopul lor, s-ar părea că, în ceea ce-i privește pe 
Quinn și Wacker, țelul lor a vizat continuitatea misiunii pauline de a-i 
aduce pe toți la credință în și spre închinarea față de Isus. De asemenea, 
și spre a sublinia că era o credință și închinare comună, un sistem etic 
comun și lucrări creștine care sunt în armonie cu precedentele pauline. 
În final, spre a pregăti lucrurile pentru problemele viitoare cu gnosticii și 
Marcion. Cu toate acestea, ei au un alt viitor = evlavia (1 Tim. 4:8-9). 
 

Comentarii finale 
Diferitele propuneri pentru folosirea fie a pseudonimității, fie a alonimi-
tății în compunerea Epistolelor adresate lui Timotei și Tit par extrem de 
dificile de susținut atunci când se analizează natura acestor epistole. 
Forma lor finală, așa cum pot fi ele citite, va face ca oricare dintre situați-
ile de mai sus să se dovedească în mod cer ca fiind neconvingătoare.  

În primul rând, pretenția privitoare la paternitate. Ele provin de la Pa-
vel apostolul – o pretenție similară cu cea din alte epistole pauline (1 Tim. 
1:1; Tit 1:1; 2 Tim. 1:1); viața sa precedentă (un hulitor, prigonitor, un 
om impertinent, și experiența dată de Dumnezeu care i-a schimbat viața, 
1 Tim. 1:12-14) este într-o armonie deplină cu ceea ce știm despre el din 
alte locuri (F.A. 9:1); relația lui deopotrivă cu Timotei și Tit, fiii săi spiri-
tuali și delegații săi desemnați precum și, așa cum susține Knight39, „di-
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recțiile recurente în mod constant... reprezintă o menționare găsită pre-
tutindeni în aceste scrisori cf. 1 Tim. 1:3, 18; 3:14; 4:6-16; 5:21-25; 6:11-
14, 20; Tit 1:5; 2:1, 6-8, 15; 3:12; 2 Tim. 1:3-8, 13-14; 2:1-3, 7, 14-16, 22-
26; 3:1, 10-17; 4:1-5, 8, 11, 13, 15, 21-22.” 

În al doilea rând, evenimente și locuri specifice (1 Tim. 1:3 Tit 1:5), 
vizite promise (1 Tim. 3:14-15; cf. 4:13), persoane (Tit 3:12-13; 2 Tim. 
1:16-18; 4:9-13), circumstanțe prezente – întemnițarea lui (2 Tim. 1:12; 
2:9); relația lui apropiată cu Timotei și cu mama și bunica acestuia (2 
Tim. 1:5; 3:11-15) fără îndoială că, din punct de vedere metodologic, ar 
fi dificil de susținut în documente pseudo-epigrafe. 

În al treilea rând, trebuie evidențiat capitolul final din 2 Timotei. Cir-
cumstanțele actuale ale lui Pavel, diferitele sale cereri față de Timotei – 
îndemnul adresat acestuia (4:1-5); iminenta sa plecare (4:6-8); solicita-
rea adresată colegului său mai tânăr de a veni de grabă la el, în lumina 
celorlalți colegi de slujbă ai lui Pavel trimiși în locuri deferite (4:9-12; 20-
21); necesitatea de a-i fi trimise mantaua și cărțile rămase în Troa (4:13); 
cererea ca Timotei să-l aducă pe Marcu care urma să fie „folositor pentru 
slujbă” (4:11); vestea despre prima apărare a lui Pavel și despre mărtu-
risirea încrederii sale în Domnul (4:17-18), nu conferă nicidecum vreun 
sprijin celor care sugerează pseudonimitatea ori alonimitatea – toate cele 
trei, fie că sunt privite individual, fie colectiv, fie cu implicarea lui Luca 
ori unui alt secretar, provin de la Pavel. Nu putem uita analiza lui Kelly40 
în privința scrierilor pseudonime: 
 

Una este să publici un tratat sub numele lui Pavel sau al unui alt apostol, fie 
că este sub forma unei scrisori, fie că este sub o altă formă, despre care au-
torul crede cu sinceritate că exprimă învățătura acelui mare om, sau despre 
care chiar crede că i-a fost descoperită de același Duh care l-a folosit pe acel 
mare om ca purtătorul Său de cuvânt. Este însă cu totul altceva să născocești 
un cadru detaliat de aluzii personale concrete, reminiscențe și mesaje, ca să 
nu mai menționez izbucniri ale unor stări personale intense, despre care se 
știe că sunt ficțiune pură, însă care sunt puse cap la cap cu intenția de a da o 
notă de veridicitate. 

 
Asta este în realitate poziția pe care unii erudiți aparent au fost dispuși 
să o accepte – dacă acceptăm că Epistolele adresate lui Timotei și Tit sunt 
documente pseudo-epigrafe. Este cale lungă de la afirmația privitoare la 
natura convingerilor pe care le-a avut Pavel despre predicarea și scrierile 
sale exprimată în 1 Tesaloniceni 2:13 nu erau „cuvântul oamenilor, ci, așa 
cum și este în adevăr,... Cuvântul lui Dumnezeu... ”, iar lui Timotei că „lu-
crurile pe care le-ai auzit de la mine” erau pe același nivel cu Scripturile 
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VT; întrucât „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”, 2 Tim. 3:16 
(vezi discuția privitoare la pasaj). 

În încheiere, este important de sumarizat discuția integrală a lui Wit-
herington pe tema The Issue of Epistolary Pseudoepigrapha (Chestiunea 
Pseudo-Epigrafiei Epistolare) din lucrarea sa Letters and Homilies for Hel-
lenized Christians (Scrisori și Omilii pentru Creștinii Elenizați).41 Atunci 
când analizează chestiunea scrierilor pseudo-epigrafe și pseudo-epigra-
fia epistolară, el susține ideea că adesea comentatorii par să manifeste o 
acceptare pasivă a chestiunii scrierilor pseudonime în NT ca și cum n-ar 
prezenta niciun fel de problemă la nivel de amăgire sau de chestiuni ce 
țin de adevăr. Dar, așa cum am menționat deja, nu așa stau lucrurile și 
astfel, în ceea ce-l privește pe Witherington, trebuie să fie recunoscuți 
unii factori. 

În primul rând, el pur și simplu evidențiază că o acceptare a pseudo-
nimității într-o scriere din NT „face o diferență enormă în modul în care 
cineva reconstruiește istoria creștinismului timpuriu și dezvoltarea gân-
dirii lui teologice și etice.”42 El exprimă o opinie negativă ulterioară: 
„Aceste epistole conțin atât de multe detalii personale și par a aborda o 
situație istorică specifică încât este greu de evitat concluzia, dacă ele au 
o natură pseudo-epigrafică, că există o intenție de a înșela.”43 Un lucru de 
ținut minte este că, cu cât scrierile au fost mai aproape de vremea presu-
pusului lor autor, cu atât mai dificil va fi de a convinge cititorul că ele sunt 
autentice. 

Witherington recunoaște că au existat lucrări apocaliptice pseudo-
epigrafe deopotrivă în iudaismul timpuriu (ex: porțiuni ale corpusului 
Enoh) și în creștinismul timpuriu (ex: Apocalipsa lui Petru). Deși va fi im-
posibil ca toți să-i urmeze gândirea, el este dispus să găsească sursa ori 
documentele compozite în vreo câteva cărți din NT, dar afirmă de aseme-
nea că „Nu se poate demonstra, totuși, asta cu privire la scrisorile antice 
ad-hoc. Prin sintagma <ad-hoc> mă refer la scrisori specifice unor situații 
scrise unei audiențe particulare.”44 Desigur că asta va exclude Epistolele 
adresate lui Timotei și Tit. 

El explică faptul că maniera în care părinții bisericii primare din seco-
lele al doilea și al treilea au privit această chestiune a paternității și pro-
prietății intelectuale și etica pseudo-epigrafiei nu trebuie uitate. El evi-
dențiază că au fost într-adevăr obiecții clare formulate de creștinii din 
secolele al doilea și al treilea cu privire la aceste practici. În rândul exem-
plelor el menționează Canonul Muratorian și face referire la Epistola că-
tre comunitatea din Laodiceea și Epistola Alexandrenilor ca fiind „făurite 
în numele lui Pavel.” El discută despre documentul 3 Corinteni compus 



Epistolele către Timotei și Tit 

81 

de un episcop din secolul al doilea, din admirație față de Pavel. Potrivit 
lui Tertulian, atunci când cel care a scris-o a mărturisit că este autorul, a 
fost îndepărtat din poziția sa eclezială (Bapt. 17). De un tratament similar 
a avut parte prezbiterul asiatic care a compus Faptele lui Pavel și Thecla 
(= Faptele lui Pavel 3). Witherington (ca și Köstenberger mai devreme), 
îl menționează pe episcopul Serapion din Antiohia, care, prin anul 200 d. 
Cr., mai întâi a aprobat, iar mai apoi a respins citirea Evangheliei lui Petru 
în Rhossus în Siria, iar Salvian, preotul din Marseilles, care este tras la 
răspundere de către episcopul său pentru falsificarea unui document în 
numele lui Timotei prin anul 440 d. Cr. A circulat o relatare despre care-
l implica pe împăratul Claudius și pe un om găsit vinovat pentru fals. Cla-
udius a dat ordin ca mâinile falsificatorului să fie tăiate odată ce a fost 
găsit vinovat pentru acel delict (Claud 15). Witherington ar fi putut să 
ofere mai multe exemple, însă consideră că acestea sunt suficiente pen-
tru a-și susține ideea. 

În final, el găsește sprijin la F. E. Torm45 care a concluzionat că per-
spectiva potrivit căreia cercurile religioase din antichitatea greco-ro-
mană au considerat pseudonimitatea drept o formă literară și au recu-
noscut de îndată că verticalitatea ei este „o invenție modernă.” Astfel, 
Witherington afirmă: „Pseudonimitatea n-a fost considerată drept o 
practică literară acceptată; mai degrabă, a fost privită drept o problemă 
literară gravă în lumea greco-romană, și putea chiar să atragă pedepse 
infracționale.” 

Pentru a reveni la o discuție anterioară, deși Witherington46 ar putea 
fi prea entuziast cu privire la contribuția lui Luca la aceste epistole, co-
mentariile lui sunt utile până la un punct: 
 

După părerea mea, adevărata linie de demarcație între o epistolă autentică 
și un text pseudo-epigraf constă în întrebarea dacă materialul provine din 
gândirea unei anumite persoane, nu dacă oglindește pe deplin gramatica, 
sintaxa și vocabularul respectivei persoane. La asta aș adăuga că o epistolă 
autentică nu provine doar din mintea, ci și din mâna acelui autor, sau este 
dedicat la cererea autorului ori din partea lui. S-ar părea că asta se înca-
drează foarte bine în limitele perspectivelor antice prin care se lua în consi-
derare paternitatea. 

 
Deopotrivă pseudonimitatea ori alonimitatea par a nu se ridica nici mă-
car la înălțimea acestor criterii. Poziția aceasta este și mai mult consoli-
dată dacă accentuăm similitudinile pe care le au Epistole adresate lui Ti-
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motei și Tit – mai degrabă decât diferențele – cu epistolele pauline incon-
testabile, și mai ales dacă luăm în considerare și epistolele din închisoare. 
În pofida perspectivei considerate corectă în vremurile moderne asupra 
acestor epistole, nimic nu ne-a convins să le abordăm într-un alt mod de-
cât ca scrisori istorice provenite de la Pavel, apostolul misionar, și adre-
sate mai tinerilor lui colegi în situațiile specifice din Efes și Creta. 
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1 TIMOTEI 
 
 
Deplasările lui Pavel 
Această epistolă îl prezintă pe Pavel implicat în activitatea misionară, 
aparent călătorind fără opreliști spre est. El a fost eliberat din arestul la 
domiciliu din Roma (F.A. 28:30-31). Nu găsim nimic în vreuna dintre 
aceste trei epistole personale adresate colegilor săi misionari care să in-
dice că s-ar fi dus spre vest, în Spania. Se pare că s-a întors la locul ante-
rior al trudei sale (vezi Fil. 1:25-26; 2:23-24 și Flm. 22 în legătură cu spe-
ranța pentru eliberarea și întoarcerea sa). El și Tit fuseseră în Creta (Tit 
1:5), iar el călătorise, alături de Timotei, la Efes, Pavel având nădejdea că 
urma să revină în viitorul apropiat (1 Tim. 3:14-15; 4:15). La Efes ei au 
descoperit învățăturile false care acum erau în pericol să submineze bi-
serica. Se pare că Pavel i-a exclus pe cei doi instigatori, Imeneu și Alexan-
dru (1 Tim. 1:19-20), dar, întrucât trebuia să înainteze spre Macedonia 
în călătoriile sale misionare, l-a lăsat pe Timotei în urmă ca să stopeze 
influența și răspândirea acelor învățături (1 Tim. 1:3). La sosirea sa în 
Macedonia i-a scris această epistolă lui Timotei. 

Așadar, pentru Pavel, misiunea lui Dumnezeu trebuia să înainteze. 
Parte din responsabilitatea în privința progresului misiunii era impor-
tanța de a păstra biserica locală credincioasă adevărului. De asemenea, 
era și partea de a expune și de a demonta învățătura falsă prin a-i înde-
părta pe promotorii ei. În Efes, Timotei avea un rol cheie (ca și Tit, în 
Creta). Se pare că biserica a luat în seamă avertizările și a răspuns efici-
ent, așa cum descoperim în Apoc. 2:1-5. Din nefericire, pierderea „dra-
gostei dintâi” de către aceștia urma să le aducă prăbușirea, iar despre 
aceasta mărturisește starea creștinismului din acea regiune a Turciei în 
vremea actuală. În mod tragic, acel zel pentru ținerea adevăratei doctrine 
și păstrarea mesajului misionar al lui Pavel s-a pierdut astăzi în multe 
locuri. Oare unde sunt apărătorii adevărului? 
 

O sugestie privind ocazia și scopul epistolei 
În ceea ce privește ocazia și scopul lui 1 Timotei, un motiv pentru scrierea 
acestei epistole este afirmat limpede în 1:3 – să prevină sporirea influen-
ței învățătorilor falși. Însă, capitolele 2 și 3 se ocupă de chestiuni care țin 
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de închinarea publică și caracterul conducătorilor bisericii. Ele se încheie 
printr-o prezentare a modului în care comunitatea creștină trebuie să se 
poarte în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu 
(3:15). Aceasta este, de asemenea, o afirmare a scopului. Mulți erudiți ac-
ceptă că învățăturile false constituie, de fapt, OCAZIA scrierii epistolei, 
însă susțin că „rânduiala din biserică” reprezintă antidotul adecvat pen-
tru învățătorii falși (vezi discuția privitoare la aceștia în secțiunea ulteri-
oară despre prezența lor în cercurile de conducere) și că, de fapt, acesta 
este scopul de prim rang al acestei lucrări. 

De ce să nu le luăm pe cele două împreună? Pavel nu scrie direct bise-
ricii; el scrie despre biserică, vorbindu-i lui Timotei spre a-l determina să 
îndeplinească sarcina cea mai dificilă de contracarare a învățăturii ere-
tice, oprindu-i pe acei prezbiteri aflați în eroare și, printre alte responsa-
bilități, asigurându-se că se dă învățătură îndeosebi femeilor care au fost 
duse în rătăcire de învățătorii falși (vezi discuția despre văduvele tinere, 
5:13). Așadar, instrucțiunile sunt destinate bisericii. Membrii trebuie să 
le primească și să li se supună. În 1 Tim. 6:21, „Harul să fie cu voi”, este o 
formulare la plural, destinată tuturora, nu doar lui Timotei. Așadar, aici 
este nevoie de învățătura sănătoasă a cuvântului lui Dumnezeu și de 
aceasta trebuie să se ocupe bărbați evlavioși. Trebuie instalați conducă-
tori credincioși. Misiunea se va pierde dacă lăsăm ca adevărul să se pi-
ardă. 
 

Schița cărții 1 Timotei 
Nu încape îndoială că sunt diferite moduri de a schița învățătura din 
această epistolă. Structura lui 1 Timotei sugerată aici se bazează pe ceea 
ce reprezintă, în mod clar, afirmația cheie menționată deja din 3:13-15: 
„Ca să știi cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este biserica 
Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.” Acest text sublini-
ază trei aspecte obligatorii în cadrul misiunii. Conduita misionară – ne-
cesitatea unui comportament demn de un popor care-i aparține lui Dum-
nezeu și care este cu adevărat „Casa lui Dumnezeu”, sau cei în care Dum-
nezeu locuiește. Mesajul misionar – o asemenea companie trebuie să fie 
înrădăcinată ferm în adevăr și trebuie să caute să facă de cunoscut – măr-
turia misionară. În lumina acestor aspecte, epistola poate fi schițată după 
cum urmează: 
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Capitolul 1  Păstrarea credincioșiei doctrinare față de ade 
văr în Casa lui Dumnezeu 

   Menținerea doctrinei sănătoase (v3-4; v18-19); 
Timotei trebuie să fie pregătit să lupte pentru 
aceasta. Adevărul este vital în misiunea lui Dumne-
zeu. 

 
Capitolul 2  Închinarea publică în Casa lui Dumnezeu 

Aceasta presupune rugăciune publică însoțită de o 
perspectivă mondială și învățătură publică. 

 
Capitolul 3  Conducerea în Casa lui Dumnezeu 
   Îndrumări privitoare la caracteristicile ori cali 

tățile spirituale necesare  
prezbiterilor sau diaconilor în orice biserică locală. 

 
Capitolul 4  Evlavia și Casa lui Dumnezeu 
   Se găsește un accent pus pe învățătura sănă 

toasă și pe o conduită  
evlavioasă – mărturia misionară. 

 
Capitolul 5  Relațiile din Casa lui Dumnezeu 
   Sunt oferite îndrumări privitoare la bărbații  

vârstnici; bărbații tineri;  
femeile vârstnice și tinere; văduve și prezbiteri. 

 
Capitolul 6  Mulțumirea în Casa lui Dumnezeu 
   O avertizare privitoare la poftirea după bogății  

și îndrumări pentru cei bogați. 
 





 

 

1 Timotei 1 v1-20 
Credincioșia față de adevăr în  
Casa lui Dumnezeu 
 

 
Discuție introductivă 
Observați că v1-2 pun înaintea cititorului una dintre modalitățile tradiți-
onale în care Pavel introduce o epistolă: 
 
Autorul – „Pavel, apostol al lui Isus Cristos, prin porunca… ” Numele „Pa-
vel” este folosit exclusiv fără NICI UN co-expeditor – un aspect important 
și care nu sprijină perspectiva potrivit căreia scrierea ar aparține gândirii 
lui Pavel, dar mâinii lui Luca. În privința numelui său, „Saul”, acesta se 
găsește doar în Faptele Apostolilor. 

Pretenția constă în faptul că Pavel este autorul. Nu este vorba doar că 
avem teologie paulină în această epistole, sau că altcineva ar scrie în nu-
mele lui Pavel. Vezi introducerea pentru o discuție completă despre 
aceste idei. 

Pavel susține că a fost un „apostol al lui Isus Cristos”. Este adevărat că, 
în anumite contexte, termenul îi poate identifica pur și simplu pe cei care 
sunt desemnați să îndeplinească anumite responsabilități specifice din 
partea bisericilor (Fil. 2:25). Însă, în sensul mai tehnic, se referă la cineva 
care L-a văzut pe Domnul înviat și care a fost desemnat de El să predice 
Evanghelia. Aceste aspecte sunt, în mod limpede, adevărate în dreptul lui 
Pavel.1 Aceasta înseamnă că învățătura lui este însoțită de autoritate 
apostolică. Astfel, după cum evidențiază Hendriksen2, Epistola către Ti-
motei nu este doar un fel de discuție între patru ochi; poate că tonul ei 
este unul cordial, însă „se ridică deasupra nivelului pur uman”, întrucât 
Pavel a fost trimis și mandatat de „Cristos Isus” și a vorbit cu autoritatea 
delegată a lui Cristos. Textus Receptus este cel care include ordinea „Isus 
Cristos” mai degrabă decât „Cristos Isus.” 

Chemarea lui s-a bazat pe o poruncă. Această poruncă a fost din partea 
lui Dumnezeu „Mântuitorul nostru”. De opt ori Dumnezeu este numit 
„Mântuitor” în aceste epistole, și de patru ori termenul îi este aplicat lui 
Cristos (1 Tim. 1:1; 2:3; 4:10; 2 Tim 1:10; Tit 1:3, 4; 2:10, 13; 3:4, 6). Deși 
denumirea nu este folosită în epistolele anterioare, acolo Pavel atribuie 
frecvent lucrarea mântuirii oamenilor lui Dumnezeu (ex: 1 Cor. 1:21; Ef. 



HAMILTON MOORE 

90 

2:4, 5, 8; Fil. 1:28). Prin folosirea acestui titlu, Dumnezeu este identificat 
drept inițiatorul planului de mântuire; Isus „Mântuitorul” este Cel care, 
prin moartea Sa, ne-a asigurat mântuirea. Isus Cristos este, de asemenea, 
Cel care este numit aici „nădejdea noastră”. În NT, nădejdea conține ele-
mentul certitudinii absolute și, prin urmare, implică anticipare, ceea ce 
lipsește în utilizarea actuală a termenului. Astfel, Isus este Cel care ne-a 
asigurat viața veșnică prin moartea Sa și, în mod cert, va veni ca să ne 
ducă în plinătatea acesteia. Iată mesajul misionar care a fost încredințat 
fiecărei biserici locale! 
 
Destinatarul – Timotei este numit „adevăratul copil” al său în credință. 
Timotei provenea din Listra și era rezultatul unei căsătorii mixte între o 
persoană cu origini evreiești și una cu origini ne-evreiești. Mama sa creș-
tină era evreică, iar tatăl său păgân era grec (F.A. 16:1; 2 Tim. 1:5). Se 
crede că Timotei s-a convertit atunci când Pavel s-a aflat în localitatea 
acestuia în prima sa călătorie misionară. A Doua Epistolă către Timotei 
vorbește, de asemenea, despre influența evlavioasă avută de mama sa 
Eunice și de bunica sa Lois asupra lui (2 Tim. 1:5; 3:15). Însă, Pavel folo-
sește în privința lui Timotei un limbaj utilizat cu referire la cei care s-au 
convertit prin el (Flm. 10). 

Timotei era un om înzestrat – a fost remarcat în plan local de condu-
cători, de fapt „frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine” (F.A. 16:2 – 
vezi 2 Tim. 1:6-14 pentru sugestii privitoare la implementarea unei stra-
tegii misionare, incluzând identificarea și încurajarea de persoane înzes-
trate precum Timotei în biserica locală); darurile lui au fost confirmate 
prin profeție, care încă era în funcțiune în acea perioadă a istoriei biseri-
cii (1 Tim. 1:18; 4:14). Pavel l-a adăugat echipei sale misionare, posibil ca 
un înlocuitor pentru Ioan Marcu (F.A. 15:36-41). Timotei s-a supus cir-
cumciziei ca să nu fie un impediment în lucrarea pe care urma să o facă 
printre evrei. Era tânăr (în 1 Tim. 4:12 Pavel scrie „Nimeni să nu-ți dis-
prețuiască tinerețea”; în 2 Tim. 2:22 îl îndeamnă: „Fugi de poftele tinere-
ții”), aflându-se probabil pe la vârsta de trei decenii și jumătate.3 Faptul 
că era un tânăr destul de timid este sugerat de modul în care Pavel a tre-
buit să-l încurajeze ca să aibă îndrăzneală și să-și asume postura nece-
sară apărării adevărului: „Să poruncești unora să nu învețe pe alții altă 
învățătură”, „să te lupți lupta cea bună” (1 Tim. 1:3, 18); de asemenea, îi 
aduce aminte că „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică” (2 Tim. 1:7). Nu 
era robust din punct de vedere fizic întrucât avea probleme recurente de 
stomac (1 Tim. 5:23). El și Tit au devenit delegați apostolici mandatați să 
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transmită învățătura lui Pavel bisericilor din Efes și Creta (1 Tim. 1:3-4; 
Tit 1:5). 

Dragostea lui Pavel pentru Timotei a sporit; în 1 Cor. 4:17 îl numește 
„copilul meu preaiubit și credincios în Domnul” și-l recomandă filipenilor 
descriindu-l „ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine 
pentru înaintarea Evangheliei” (Fil. 2:22). Este cert că Pavel a avut încre-
dere în Timotei, o asemenea încredere încât l-a trimis în misiuni indivi-
duale (1 Tes. 3:1-6; 1 Cor. 4:17). Towner4 subliniază ideea că situația care 
este prezentată aici în ce-l privește pe Timotei „corespunde multor altor 
referiri la acesta ca aflându-se departe de Pavel fiind mandatat de apos-
tol.” Pavel îl numește „tovarăș de lucru” (Rom. 16:21), iar în 2 Tim. 1:4 
Pavel își aduce aminte de lacrimile lui Timotei și tânjește să-l vadă ca să 
se umple de bucurie. 

Se pare că Timotei a reacționat bine la provocările cu care s-a confrun-
tat. Pavel continuă să-l încurajeze în a doua epistolă: „Să nu-ți fie rușine, 
dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci 
suferă împreună cu mine pentru Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu” 
și „Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-
l”; iar mai apoi: „Întărește-te în harul care este în Cristos Isus” (2 Tim. 1:8, 
13; 2:1-2). Timotei trebuie să „rabde suferințele”, de asemenea este în-
demnat să „caute să vină curând” (4:5, 9) și trebuie să fie cu băgare de 
seamă față de Alexandru căldărarul (4:14-15). La un moment dat, el a fost 
şi întemnițat pentru Cristos (Evr. 13:23). 

Faptul că Dumnezeu alege un individ dintr-o biserică locală, în per-
soana lui Timotei, și-l pune deoparte (așa cum a procedat anterior cu Pa-
vel și Barnaba în Antiohia, F.A. 13:1-2) reprezintă o încurajare și o rea-
mintire că El poate folosi oameni cu totul obișnuiți care depind de El. S-
ar putea să te simți inadecvat, slab, neînzestrat pentru slujire. Dar Dum-
nezeu poate face lucruri extraordinare cu oameni de rând care se încred 
în El, care au o doză neobișnuită de dependență de El. Liderii locali tre-
buie să caute într-un duh de rugăciune asemenea persoane, să le recu-
noască înzestrările aflate în formă incipientă și să le încurajeze. 

De asemenea ar trebui să remarcăm faptul că un misionar nu este un 
„lup singuratic” sau un agent solitar. Lucrarea misionară este o muncă în 
echipă și cere spirit de echipă. Este adevărat că adesea presupune să lu-
crezi singur sau în izolare. Însă, deși s-ar putea ca să nu fie prezenți și 
alții, ar trebui să existe o rețea de susținere pentru a încuraja și proteja 
persoana individuală și căreia lucrătorul creștin să-i dea socoteală. 
Aceasta va implica în principal biserica trimițătoare. Vezi discuția ante-
rioară despre relația lui Timotei cu Pavel și cu conducătorii locali. Pavel 
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și Barnaba au fost trimiși de Duhul însă într-o legătură a părtășiei cu bi-
serica din Antiohia care de asemenea le-a înțeles chemarea, iar aceștia s-
au întors să raporteze bisericii tot ceea ce făcuse Domnul (F.A. 13:1-3; 
14:26-28). 
 
Salutul – „har, îndurare și pace”. Adăugarea termenului „îndurare” între 
har și pace în acest salut este ceva unic salutărilor din 1 și 2 Timotei. El a 
dorit ca mai tânărul său coleg să poată continua să cunoască aceste bine-
cuvântări prețioase al căror izvor este Dumnezeu și al căror canal este 
Isus Cristos, Domnul lui. 

A fost menționat „harul”. El cunoscuse harul mântuitor al lui Dumne-
zeu în trecut în Listra și acum putea fi „întărit zilnic” evndunamou endu-
namou5 în același har (2 Tim. 2:1). Timpul prezent afirmă că, pentru Ti-
motei, stă la dispoziție o împuternicire constantă și de asemenea verbul 
este la diateza pasivă, întrucât puterea nu provine de la vreo sursă lăun-
trică, ci vine ca urmare a dependenței de El. 

Mai apoi vine „îndurarea”, care ar trebui să-i reamintească de grija 
specială a lui Dumnezeu în vreme de nevoie – precum hesed în VT. Deți-
nând cunoașterea VT (din copilărie cunoscuse Sfintele Scripturi, 2 Tim. 
3:15), lui Timotei i se reamintea de faptul că Dumnezeu, Dumnezeul său 
urma să fie alături de el îndeosebi când ar fi venit situații care l-ar fi putut 
copleși. 

În final, „pacea” urma să-i reamintească nu doar că experimentase „pa-
cea cu Dumnezeu” (Rom. 5:1), ci și că putea cunoaște personal liniștea în 
orice situație solicitantă și periculoasă. Din nou, prin intermediul rugă-
ciunii pentru împărați și pentru toți cei aflați în dregătorii, este posibil să 
„ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cinstea” (1 Tim. 2:1-
2). 

Restul capitolului poate fi explicat folosind următoarea schiță: 
 

Timotei trebuie să rămână în Efes v1-3 
Pavel l-a îndemnat pe Timotei să rămână în Efes ca să-i contracareze pe 
învățătorii falși care-i învățau pe alții (Pavel folosește timpul prezent) 
despre o întrebuințare eronată a legii. Efesul era un oraș posibil de vreo 
50.000 de locuitori, ceea ce-l făcea al treilea oraș ca mărime din Asia 
Mică.6 În plan strategic, era un „centru de comunicare”7, atunci când ci-
neva călătorea fie spre est, fie spre vest. Așadar, pentru misiune era așe-
zat perfect pentru a transmite mesajul rapid spre alții, așa cum se dove-
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dise deja în Faptele Apostolilor în timpul celei de-a doua călătorii misio-
nare a lui Pavel (F.A. 19:10). Acesta este un motiv pentru care Pavel a fost 
atât de preocupat ca mesajul să nu fie viciat. 

Potrivit lui Iosefus, în acel oraș era o prezență evreiască semnificativă 
(Ant. 14:225-27; 16.162-73), care explică interesul pentru miturile și 
basmele evreiești. Knight8 evidențiază că pronumele personal nehotărât 
tine,j tines de aici, „unele persoane”, arată limpede că mai multe persoane 
și nu doar una, dar nu toți învățătorii, o luaseră pe o cale greșită. Acestea 
îi învățau pe alții o doctrină diferită – Pavel folosește termenul 
e`terodidaskale,w heterodidaskaleō9, care se găsește doar aici și iarăși în 
6:3 în NT (de asemenea în 1QH 4:16 și într-o scrisoare târzie a lui Igna-
tius către Policarp, 3:1). Ne putem aduce aminte de utilizarea de către 
apostol al termenului e`teroj heteros10 în Gal. 1:6-7 cu referire la predica-
rea unei evanghelii false, contrară mesajului primit de el de la Dumnezeu. 
Knight11 subliniază ideea că, într-un sens, Pavel definește sensul lui 
e`terodidaskale,w heterodidaskaleō prin comentariile din 6:3 despre în-
vățătorii falși care susțin „o învățătură deosebită și nu se țin de cuvintele 
sănătoase ale Domnului Isus Cristos și de învățătura care duce la evlavie.” 
Timotei trebuia să le „poruncească” (vezi și 4:11; 5:7; 6:13-14, 17) să se 
oprească cu asemenea învățături. Oare cât de în serios luăm o astfel de 
îndrumare astăzi? Am îngăduit oare ca mesajul misiunii să fie înlocuit de 
o doctrină „deosebită”? 

Este important să înțelegem clar rolul lui Timotei în Efes. Timotei ac-
ționează efectiv ca un delegat apostolic asociat cu misiunea apostolică, 
transmițând mustrări/porunci pline de autoritate din partea lui Pavel. 
Lucrul acesta este adevărat și despre Tit, așa cum vom vedea (Tit 1:5). 
Aspectul care trebuie remarcat este că ar fi o greșeală ca Timotei sau Tit 
să fie identificați drept păstori, sau să se încerce să se echivaleze lucrarea 
acestora cu cea a unor păstori. Ei au fost trimiși să se ocupe de probleme 
specifice în numele apostolului. Se aflau sub îndrumarea lui Pavel, erau 
parte din echipa lui misionară, iar mandatul lor nu era unul pe termen 
lung, ci se intenționa ca atunci când lucrarea lor urma să fie încheiată să 
plece mai departe. Tit 3:12 arată că Tit urma să părăsească insula Creta 
și mai târziu să fie trimis în Dalmația (2 Tim. 4:10); Timotei urma să 
ajungă la Roma (2 Tim. 4:9, 21). Așadar, misiunea acestor doi bărbați ti-
neri în diferite biserici constituie de fapt o extensie a autorității lui Pavel, 
iar învățătura pe care sunt îndemnați să o ducă reflectă poruncile apos-
tolului. 

Învățătorii falși erau ocupați sau dedicați „basmelor” sau miturilor 
(muqoj muthos) și unor „înșirări de neamuri fără sfârșit” (avpe,rantoj 
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genealogi,aij aperantos genealogiais); „fără sfârșit” în sensul că doar ge-
nerează în permanență dispute, cu accentul pe natura lor inutilă și care 
nu aduce niciun rezultat. Din nou, „înșirări de neamuri” identifică conți-
nutul ca având în vedere personaje din VT și posibil chiar arbori genea-
logici din VT. Pavel îi identifică de asemenea ca fiind „învățători ai Legii” 
(1:7). Aceasta a fost o sintagmă folosită și alte pasaje despre învățătorii 
iudei (Lc 5:17; F.A. 5:34). Aceste două descrieri pot fi combinate și putem 
adăuga descrierea din Tit 1:14 privitoare la a-i învăța pe alții „basme 
evreiești”. Astfel aflăm ceva despre conținutul învățăturii false. Se pare, 
de asemenea, că erezia respectivă avusese anumite influențe dinspre 
gnosticismul timpuriu (vezi 1 Tim. 6:20), acolo unde învățătura acestora 
este descrisă ca fiind cea care este numită în mod fals „cunoștință” 
gnw,sewj gnōseōs; de asemenea se menționează că aceștia „se laudă că 
cunosc pe Dumnezeu”, Tit 1:16).  

Aici nu avem un gnosticism dezvoltat pe deplin, care ar fi afectat data-
rea acestor epistole,12 ci ceea ce pare a avea o natură iudaică (Tit 1:10 
menționează că înșelătorii erau din rândul celor ai „tăierii împrejur” și 
3:9 identifică disputele lor ca fiind „ciorovăieli privitoare la Lege”). Învă-
țătorii au fost absorbiți de speculații inutile, implicând povestiri fantas-
tice despre personaje faimoase, despre genealogii, adică învățătorii falși 
își iroseau timpul cu tot felul de istorisiri fanteziste privitoare strămoși. 

Istorisirile despre personajele biblice timpurii și listele genealogice 
apar în scrierile iudaice necanonice mai speculative13, iar acest tip de li-
teratură era cunoscut ca fiind popular în rândul comunităților evreiești. 
Asemenea lucrări puteau fi folosite sau mai degrabă folosite eronat pen-
tru a-i influența pe credincioși spre tipurile „mai profunde” de evlavie pe 
care le susțineau învățătorii falși – vezi practicile extreme din 4:1-3. Pen-
tru aceștia, povestirile simple puteau revela adevăruri fantastice. Astfel, 
acești învățători ai Legii se concentrau pe aspectele mai ample din VT cu 
elemente de gnosticism incipient care generau speculații controversate, 
presupuneri false și înșelăciune, mai degrabă decât „edificare evlavi-
oasă”. 

Această sintagmă oivkonomi,an qeou/ oikonomian theou a fost redată 
diferit de traducători. Ar trebui să remarcăm faptul că oivkonomi,a oiko-
nomia poate fi pusă în legătură cu administrarea ori cu planul de acțiune 
duse la îndeplinire de un oivkono,moj oikonomos, „un ispravnic” sau un 
„manager”. Pavel folosește cuvântul oivkonomi,a oikonomia cu privire la 
isprăvnicia lui sau administrarea lui care privește împărtășirea Evanghe-
liei altora sau descoperirea tainei (1 Cor. 9:17; Col. 1:25). Cititorii efeseni 
ar fi fost de asemenea conștienți de utilizarea termenului în Efeseni 1:10; 
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3:9, acolo unde este folosit în legătură cu administrarea planului lui Dum-
nezeu în împlinirea vremii și cu descoperirea tainei ascunsă anterior în 
Dumnezeu, dar descoperită acum prin învățătura apostolică despre 
Evanghelie. Trebuie remarcat și că în v5 această expresie este numită pa-
raggeli,a parangelia, „o poruncă” sau „învățătură”. De aceea se poate su-
gera că aici cuvintele au un înțeles mai profund decât „edificare”, în legă-
tură cu administrarea ori desfășurarea planului lui Dumnezeu de mântu-
ire în Evanghelia apostolică. Așadar, este un contrast între perturbarea 
cauzată de învățătura falsă dată despre Lege și înțelegerea deficitară a 
voii lui Dumnezeu pentru poporul Său (4:3) care a rezultat din această 
învățătură, mai degrabă decât din revelația apostolică sănătoasă a Evan-
gheliei însușită prin credință și învățătura privitoare la rânduiala în bise-
rică, închinarea, conducerea și nevoile ei, etc.14 

Timotei trebuie să rămână. O nouă propoziție începe în v5-7 fie cu sar-
cina dată lui Timotei prezentată sub forma unui contrast (folosirea lui de 
de15, „dar”) sau, fie cu, mai probabil, continuarea contrastului dintre în-
vățătura falsă și cea autentică. „Ținta” – folosindu-se te,loj telos16 „scop”, 
sau „deziderat” – poruncii este acum clarificată. Motivația lui Pavel aici 
este dragostea lui pentru creștinii din Efes, dorința lui sinceră ca aceștia 
să-și revină de pe urma ereziei și să-i vadă readuși la credința autentică 
(1:5-6), o credința pe care el o deținea. Este dragostea izvorâtă dintr-o 
inimă curată, înțeleasă ca sediul personalității umane, locul emoțiilor și 
intențiilor. De asemenea „un cuget bun” aici este ceea dă imbold unei per-
soane spre o comportare adecvată. Presupune o conștientizare personală 
a acțiunilor și atitudinilor cuiva înaintea lui Dumnezeu. În aceste epistole, 
cugetul este, în cazul credincioșilor, fie „bun” (1:5, 19), fie „curat” (3:9; 2 
Tim. 1:3); despre credincioși citim că au un cuget „însemnat” (4:2) sau 
„întinat” (Tit 1:15). 

Dar „unii” (1:6) au ratat ținta în ceea ce privește căutarea căii adevă-
rului și s-au abătut – verbul este evktre,pomai ektrepomai, uneori utilizat 
în domeniul medical despre o „dislocare”. Aici folosirea diatezei reflexive 
indică faptul că, vorbind despre aceștia, „ei înșiși s-au abătut”17de la Evan-
ghelia apostolică a credinței spre cuvinte goale sau învățătură inutilă. 

Se pare că în contrast cu Galatia și Corint unde învățătorii falși erau în 
afară și se infiltraseră (Gal. 2:4; 2 Cor. 11:4), aici îi găsim în interior chiar 
în rândurile conducătorilor! Să ne aducem aminte de Faptele Apostolilor 
20:30 pentru ultima avertizare a lui Pavel atunci când își ia rămas bun de 
la prezbiterii efeseni: „se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor 
învăța lucruri stricăcioase”. Așadar, provenea erezia din mijlocul condu-
cătorilor? Indiciile în direcția aceasta sunt că cei care tulburau biserica 
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erau învățători (1:3, 7; 6:3), care era o prerogativă a prezbiterilor; o parte 
însemnată din epistolă este alocată caracterului, calificărilor și discipli-
nării prezbiterilor bisericii (3:1-13; 5:17-25); oare nu citim despre doi 
dintre conducătorii din acest grup fiind menționați nominal și excluși 
(1:19-20)? Din nou, putem vorbi de posibilitatea existenței în Efes a mai 
multor biserici locale „în case” – oare să fie aceasta parte din sensul sin-
tagmei „în orice loc” din 1 Tim. 2:8? Imaginea nu este a ruperii unei bise-
rici mari, ci a unor biserici în case/locale capitulând înaintea unor con-
ducători care au luat-o în rătăcire (1 Tim. 5:13; 2 Tim. 3:6; Tit 1:11). 
Aceasta explică urgența în trimiterea epistolei.  

Towner18 are o discuție utilă la punctul acesta întrucât scrie despre 
ceea ce ar putea fi considerat în plan central în ceea ce privește Epistolele 
către Timotei: 
 

Importanța mesajului Evangheliei și demersului misionar este subliniat în 
aceste epistole. Doi factori stabilesc modul în care este descrisă învățătura 
apostolică. Termeni precum „doctrină sănătoasă” (1 Tim. 1:10; 2 Tim. 4:3; 
Tit 1:9) și „cuvântul adevărului” (2 Tim. 2:15, 18) oglindesc conflictul cu opo-
nenții și nevoia de a pune Evanghelia paulină într-un contrast izbitor cu în-
vățăturile false ori incomplete răspândite în biserici. Sintagma „lucrul bun 
încredințat” (parateke) vede Evanghelia ca pe un bun încredințat de Dumne-
zeu lui Pavel și de Pavel lui Timotei (și altora… 1 Tim. 6:20). În 2 Timotei 
(1:12, 14), această concepție este parte din tematica mai amplă a încredință-
rii mai departe a misiunii și Evangheliei pauline lui Timotei… în 2 Timotei, 
acolo unde iminența plecării apostolului și amenințarea ridicată de erezie 
sunt avute în vedere, accentul se mută pe ideea transmiterii sigure a „lucru-
lui bun încredințat” generației următoare. 

 

Comentariu suplimentar 
Aici se găsește unul dintre pericolele reale cu care se confruntă biserica 
în orice țară. Liderii/păstorii care pot fi influențați de o doctrină falsă. Nu 
este suficient să presupui că toți sunt sănătoși în credință doar pentru că 
sunt păstori. De pildă, odată ce libertatea a ajuns la multe țări din Europa 
răsăriteană în anii ’90, s-a deschis ușa nu doar pentru pătrunderea ade-
vărului dinspre vest, ci și a falsității. Un noian de învățătură falsă poate 
pătrunde prin unii care au avut posibilitatea să predice în respectivele 
țări și, desigur, prin cărțile care sunt tipărite și citite la o scară la mai 
largă. Dintotdeauna o practică a grupurilor de biserici sau uniunilor de 
spectru mondial să ceară potențialilor păstori să-și afirme verticalitatea 
doctrinei înainte de a fi primiți și ordinați. Se poate vedea de ce există 
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întotdeauna nevoia unei afirmări clare a credinței care include toate doc-
trinele fundamentale considerate vitale pentru păstrarea credinței – lu-
crul bun încredințat nouă de Dumnezeu pe care să-l împărtășim unei 
lumi în nevoie. 

În v7, într-o expresie introductivă participială, Pavel folosește ironia 
față de oponenții lui. Ei „vor să fie învățători ai Legii” – un termen care a 
fost de asemenea folosit despre învățătorii iudaici, precum Gamaliel. Aici 
„Legea” se referă la legea mozaică, care este formularea obișnuită a lui 
Pavel atunci când folosește acest cuvânt, și ceea ce urmează în v9-10 sus-
ține această perspectivă. Așadar, se pare că legea VT era centrală învăță-
turii lor, însă Pavel, într-o afirmație emfatică, scrie că ei nu înțeleg (tim-
pul prezent al lui noew noeō19 subliniază inabilitatea ei continuă de a pri-
cepe) ceea ce spun și nici ceea ce „afirmă cu atâta încredere”. Verbul20 
folosit vorbește despre cineva care-și oferă părerea pe un ton ferm, dog-
matic. Așadar, în esență, aceștia nu știu despre ce vorbesc. Respingerea 
de către ei a Evangheliei apostolice, singurul mesaj autentic al misiunii, 
presupunea o înțelegere complet eronată a VT și îndeosebi al scopului 
Legii. 

Prin urmare, ei tratau Legea ca un fundament pentru presupunerile 
lor. Pavel dorește să spună că Dumnezeu a dat Legea cu un scop mult mai 
serios. El dorește să afirme adevărata utilitate a Legii în relație cu Evan-
ghelia apostolică sau mesajul misionar care era predicat. 
 

Timotei trebuie să recunoască adevărata  
întrebuințare a legii v8-11 
Legea este bună dacă cineva o folosește într-un mod corect. Pavel eviden-
țiază următoarele: „Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru 
cei fărădelege… ”. Cu alte cuvinte, Legea – cele 10 porunci – este folosi-
toare aici nu pentru cel credincios, ci pentru cel necredincios – ea ne 
poate arăta că suntem păcătoși și ne descoperă propriul păcat. 

Stott21 ne reamintește de doctrina luterană privitoare la Lege care a 
fost stabilită în Formula de la Concord din 1577. Aceasta specifica o uti-
lizare întreită a Legii: este vorba despre o modalitate de conservare a so-
cietății umane (Rom. 13:1 și urm.); o chemare la pocăință și credință (Gal. 
3:24) – spre a ne conduce la Cristos; și o îndrumare dată bisericii pentru 
a stabili purtarea credincioșilor (Rom. 8:4; 13:8). Acestea sunt în general 
numite usus politicus; usus pedagogus; și usus normativus.  

Majoritatea oamenilor înțeleg aceste trei utilizări ale Legii. Cea pe care 
Pavel o accentuează aici este a doua – să ne descopere păcătoșenia. Legea 
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ne va arăta unde anume greșim în relația cu Dumnezeu. Ar trebui să men-
ționăm că erudiții în general cred că în Epistolele adresate lui Timotei și 
Tit subiectul Legii nu este central, și nici nu este o temă principală (așa 
cum este în Galateni și Romani); însă învățătura falsă ESTE centrală, iar 
aceasta implica o învățătură eronată cu privire la Lege. Prin urmare, te-
matica Legii este mai importantă decât mulți au recunoscut efectiv. 

Pavel începe prin a afirma că Legea este „bună” – ne aducem aminte 
de Romani 7 – ea vine de la Dumnezeu, poartă autoritate divină. Însă este 
bună doar dacă-i îngădui să-și împlinească rolul adecvat în cadrul scopu-
lui intenționat și nu, așa cum se întâmpla, să o folosești greșit. Ea nu este 
pentru cel neprihănit (să fie aceasta o referire la teologia lui Pavel de jus-
tificare prin credință – vezi Tit 3:7 – sau doar la credincioși creștini care 
se supun Legii ca unui cod moral?). Knight22 subliniază că ceea ce Pavel 
afirmă este că „Legea nu este dată pentru a fi aplicată în vreun fel mistic 
oamenilor care sunt deja <neprihăniți> și anume, cei care căută deja să 
se conformeze Legii. Ci, mai degrabă, este dată pentru a se ocupa de cei 
care încalcă în mod specific prevederile ei și să-i avertizeze cu privire la 
păcatele lor specifice… ”. 

Pavel ne oferă diferite exemple de încălcare a legii, folosind substan-
tive masculine la plural – referindu-se nu la păcate, ci la oamenii care le 
comit – primele exemple fiind date sub formă de perechi. Sau oare este 
posibil ca Pavel să se refere la cele două table ale Legii? El le reamintește 
cititorilor lui de modul în care Legea a arătat clar că prima noastră RES-
PONSABILITATE este față de DUMNEZEU, iar mai apoi vine RESPONSA-
BILITATEA noastră față de APROAPELE nostru. Folosind această abor-
dare, perechea „cei fărădelege și nesupuși” poate fi înțeleasă ca fiind mai 
mult în legătură cu afirmarea generală a scopului Legii, și anume, că ea a 
fost dată pentru cei care sunt în mod limpede încălcători ai Legii lui Dum-
nezeu și rebeli, oameni care resping autoritatea lui Dumnezeu. 

Potrivit acestei abordări, descrierea „cei nelegiuiți” care vine următoa-
rea se focalizează pe prima poruncă. NT folosește sebo,mai sebomai pen-
tru a se referi la cei care se închină Dumnezeului adevărat și viu (ex: F.A. 
16:14; 17:4, 17; 18:7), iar cei care eșuează în a-L glorifica și a i se închina 
lui Dumnezeu pot fi identificați prin adjectivul avsebh,j asebēs23 care este 
utilizat aici; a`martwlo,j hamartōlos, „păcătoși” ne aduce aminte de a 2-a 
poruncă, întrucât oamenii sunt idolatri și Exod 20:6 LXX folosește 
a`marti,aj pate,rwn hamartias paterōn24 „nelegiuirea părinților” în acest 
context; „cei fără evlavie” încalcă a 3-a poruncă întrucât iau în deșert Nu-
mele Domnului; iar termenul „necurați” se referă la încălcările poruncii 
a patra de către evrei, sau la cei care profanau ziua de Sabat (vezi Lev. 
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19:12 LXX pentru folosirea verbului „a profana”, deși tema este sensibil 
diferită). 

Următoarele cinci fac de asemenea aluzie la poruncile 5-9. Trebuie să 
se observe, așa cum sugerează Knight25, că păcatele sunt menționate în 
„forme agravante”, întrucât unele dintre ele sunt găsite în Exod 21:15 și 
urm., acolo unde poruncile din Exod 20 sunt aplicate în mod specific. De 
fapt, el este convins că, de regulă, atunci când VT aplica principiile Legii, 
modalitatea era una foarte specifică de a evidenția păcatele oamenilor – 
subliniind aplicarea sa etică, mai degrabă decât modul în care învățătorii 
falși o foloseau. 

În privința „ucigătorilor de tată și ucigătorilor de mamă”, ne aducem 
aminte de Exod 21:15: „Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie 
pedepsit cu moartea”, unde, pentru Israel, legea privitoare la violența 
față de tați sau mame este considerată un delict capital. O asemenea com-
portare față de tați și mame încalcă în mod clar porunca a 5-a. 

El scrie despre „ucigașii de oameni” sau „criminali”. Evident, aceste cu-
vinte pot fi puse în legătură cu porunca a 6-a, „să nu ucizi”, vezi Exod 
20:13 și îndeosebi 21:12 care subliniază uciderea intenționată. 

Pavel identifică „curvarii… sodomiți”; aceasta este o referire la păcă-
toșii heterosexuali și homosexuali care încalcă porunca a 7-a. (Termenul 
grecesc avrsenokoi,toj arsenokoitos, este o combinație între avrshn arsēn 
[bărbat] și keoith keoitē [pat], folosit cu referire la patul conjugal în Evr. 
13:4. Pare a face referire la textele din urmă din Levitic care interzic „a se 
culca cu un bărbat așa cum cineva se culcă cu o femeie”, și anume, se re-
feră la homosexuali practicanți).26 Nu trebuie să se încerce să se specifice 
păcatul descris aici ca fiind doar sexul cu băieți tineri, sau prostituate se-
xuale, ci doar este identificat actul în sine. Mounce27 evidențiază că, indi-
ferent de aspectele specifice ale acestui termen, „el denotă un tip de acti-
vitate sexuală ilicită care încalcă porunca a 7-a.” 

Urmează „vânzătorii de oameni”, AV redă „răpitorii”, un păcat interzis 
de porunca a 8-a, din nou printr-o aluzie la Ex. 21:16. NIV include „co-
mercianții de sclavi”. Aici trebuie văzută o chemare pentru o comportare 
adecvată în cadrul unei practici sociale existente – vezi învățătura lui Pa-
vel din alte locuri despre sclavi și stăpâni în Ef. 6:5-9; Col. 3:22-24; mai 
ales 1 Tim. 6:1-2; Tit 2:9. 

Apoi, „mincinoși… cei ce jură strâmb” sunt cei care încalcă porunca a 
9-a. Descrierea a doua se găsește doar încă o dată în Zah. 5:3 LXX cu re-
ferire la cineva care a jurat fals. Această focalizare este constată îndeo-
sebi în Ex. 23:1-3, 6-8. 
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Pavel lasă pe dinafară porunca a 10-a, însă a oferit exemple și include 
tot ceea ce este contrar învățăturii sănătoase, și anume, doctrinele Evan-
gheliei. Referirea la doctrina sănătoasă va fi întâlnită adesea în aceste 
epistole – 6:3; 2 Tim. 1:13; 4:3; Tit 1:9 13; 2:2, 8. Așa cum s-a menționat 
pe scurt, este o metaforă medicală care este aplicată stării lipsite de boală 
a învățăturii apostolice. Fără îndoială că el se gândește aici la contrastul 
cu învățătura falsă. Termenul este folosit în ambele sale apariții din 
această epistolă în contexte care-l contrastează cu e`terodidaskelew 
heterodidaskaleō, învățătură contrară celei a adevăratei Evanghelii. 

În v11 el scrie despre sursa/originea învățăturii sănătoase – Evanghe-
lia glorioasă a fericitului Dumnezeu28, care este mesajul mântuirii reve-
lându-L pe Dumnezeu și gloria Lui în venirea lui Cristos – care îi fusese 
încredințată lui. Aici se găsește mesajul misiunii, un mesaj folositor, tă-
măduitor și dătător de viață. 

Aceasta este aici problema cu lucrarea învățătorilor falși. Așa cum am 
evidențiat, Legea descoperă standardele/cerințele etice ale lui Dumne-
zeu. Ea le arată oamenilor păcătoșenia lor îngrozitoare, cât de mult s-au 
îndepărtat de cerințele lui Dumnezeu. Aceasta se pierdea în „basmele” 
spuse de falșii învățători ai Legii. În v20 ne vor fi prezentați unul dintre 
acești învățători falși și 2 Tim. 2:17-18 ne dezvăluie ceva din învățătura 
acestuia. Se pare că Pavel dorește să rezume în această ultimă referință 
ceea ce era central învățăturii false și explică faptul că ei susțineau că „a 
și venit învierea”. Atunci când se face legătura cu 1 Tim. 4:1-4 și cu refe-
rirea la creație, la interzicerea căsătoriei și abstinența de la mâncăruri 
„pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri”, se poate de-
tecta mai clar ceva din natura ereziei. Învățătorii falși au văzut în Lege, și 
mai ales în genealogii și relatările despre creației, ideea potrivit căreia 
credincioșii au trecut cumva dincolo de existența prezentă și, într-un 
sens, mântuirea a fost deja realizată plenar. Asemenea filipenilor, ei cre-
deau că au „ajuns desăvârșiți” (Fil. 3:12). O asemenea concepție urma să 
influențeze grav orice învățătură care susținea că Legea arată păcătoșe-
nia. Evanghelia lor – dacă o puteai numi așa – promitea prea mult prea 
grabnic fără o recunoaștere a stricăciunii păcatului descoperită de Lege 
– de aici și sublinierea care urmează (v12-17) unde Pavel admite că a fost 
cel mai mare dintre păcătoși (v16). Astfel, se pare că, odată cu acești în-
vățători falși, accentul pus pe stricăciunea păcatului descoperită de Lege 
era pierdut! O omitere tristă și din predicarea de astăzi. 
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Comentariu suplimentar 
Atunci când predicăm ceea ce Pavel tocmai a descris drept Evanghelia 
glorioasă – dacă putem spune asemenea lui Pavel „propovăduitorul… am 
fost pus eu” (1 Tim. 2:7) – trebuie să recunoaștem importanța de a-i duce 
pe oameni întâi de toate la punctul în care conștientizează că sunt niște 
păcătoși condamnați. Care este rostul în a-i chema pe ascultătorii noștri 
să „vină la Isus” dacă nu au nicio idee clară despre motivul pentru care 
trebuie să vină? Ei trebuie ajutați să vadă că sunt niște păcătoși condam-
nați, aflați sub mânia lui Dumnezeu și lipsiți de speranță în absența mân-
tuirii proclamate în Evanghelie. Cum îi putem conștientiza de faptul că 
sunt pierduți și osândiți? Desigur că un răspuns este să predici cele 10 
porunci, să le provoci conștiințele cu privire la multele, multele moduri 
în care au săvârșit nelegiuiri – să folosim Legea așa cum Pavel o promo-
vează aici. Cei care-și conștientizează păcatul sunt cei care vor fugi spre 
Mântuitorul, ca „singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni”. Adesea 
în predicare am încercat, pe un ton al dragostei, să subliniez: „Nu vei 
ajunge NICIODATĂ în cer până când nu vei conștientiza mai întâi că NU 
mergi într-acolo!” O asemenea subliniere lipsește în mod clar din predi-
carea de astăzi. Vestea minunată este că atunci când noi nu puteam să 
facem nimic ca să schimbăm această situație – nicio faptă (Tit 3:5; 2 Tim. 
1:9), nicio plată (1 Pet. 1:18; F.A. 8:18-21), Dumnezeu, în harul Lui (care 
NU este doar favoare nemeritată, ci o favoare CONTRARĂ oricărui merit 
– atunci când noi meritam opusul, mânia lui Dumnezeu) a luat inițiativa 
în a-și trimite Fiul ca răscumpărare (1 Tim. 1:15; 2:5-6; 2 Tim. 1:9-10 Tit 
2:11-14). Acesta este adevăratul mesaj al mântuirii. 

Ed Stetzer29, scriind în publicația Enrichment Journal al celor de la As-
semblies of God cu privire la viitorul bisericii și al misiunii ei, a explicat 
că, adesea, bisericile din SUA au devenit împărțitoare de sfaturi practice 
(lucru valabil și pentru Marea Britanie), în loc să rămână fidele mesajului 
lor misionar. El evidențiază faptul că în anii 1980 și 1990, păstorii îi în-
curajau pe membrii bisericii să-i invite pe prietenii lor necreștini ca să 
primească îndrumări despre cum să aibă o viață mai bună sau cum să 
învingă stresul. Importanța acestui aspect necesită să-l cităm aproape în 
întregime: 
 

Această metodă a fost o potrivire perfectă cu o cultură care era deschisă sfă-
tuirii spirituale evazive… Multe biserici orientate spre căutătorii necredinci-
oși au luat acel sfat și l-au folosit ca să-și aducă ascultătorii la Cristos pentru 
răspunsuri. Liderii au petrecut de 20 până la 30 de ani remodelându-și bise-
ricile în jurul acestei noi viziuni. Bisericile s-au focalizat pe sfaturi practice – 
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sfaturi morale, cu temei biblic și practice - și au transformat invitarea prie-
tenilor ca să audă asemenea sfaturi în strategia evanghelistică a bisericii. Pe 
parcursul acestui proces, biserica în mod neintenționat a diminuat învăță-
tura dată oamenilor de a-și împărtăși credința. Drept urmare, laicii și-au 
pierdut încrederea în puterea credinței personale. Acum, asemenea unui urs 
hrănit de turiști, biserica este incapabilă să se descurce singură. Ea și-a 
pierdut abilitatea naturală de a evangheliza… Nimeni nu poate citi Scriptura 
și să nu constate că ea se focalizează asupra unei cruci însângerate și a unui 
mormânt gol. Evanghelia vorbește despre un Mântuitor care a murit pe o 
cruce în locul nostru. Acestea sunt realități – nu doar lucruri interesante la 
care să ne gândim sau despre care să discutăm - și ele sunt, de regulă, insu-
portabile pentru vecinii noștri. Dacă nu avem încredere în ele, atunci nu po-
sedăm adevărata credință, și reducem Evanghelia la un program în 12 pași 
pentru pace lăuntrică… Luca 24:47 spune: „Și să se propovăduiască tuturor 
neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor.” Atunci când cre-
dincioșii își pierd încrederea în Evanghelie, mandatul evanghelistic al lui 
Cristos se evaporă. Însă cei care sunt încrezători în Evanghelie devin epistole 
vii, scrisorile de dragoste ale lui Dumnezeu adresate indivizilor și comunită-
ților și mesaje care sunt caracterizate de tăișul profetic al Evangheliei. 

 
Așadar, nu trebuie să renunțăm la adevărata Evanghelie. Desigur că tre-
buie să ținem cont de câteva sfaturi cu privire la conținutul mesajului și 
la modul în care încercăm să-l comunicăm. Aceasta va diferi în funcție de 
ascultători – deși esența mesajului se va păstra neschimbată. Înainte să 
evidențiem sumarul mesajului misiunii avut de biserica primară, să ne 
aducem aminte de modul în care Pavel a comunicat cu două audiențe di-
ferite. Să remarcăm mai întâi textul din Faptele Apostolilor 13:13-52 (o 
audiență într-o sinagogă din Antiohia Pisidiei, care cunoștea istoria Isra-
elului și promisiunile VT) și mai apoi cel din Faptele Apostolilor 17:22-
31 (atenienii, politeiști, care n-aveau niciun fel de cunoaștere despre Mo-
ise, David regele, sau despre VT, ci aveau o concepție diferită asupra lu-
mii). Cea mai bună abordare în ambele cazuri a fost prezentarea imaginii 
de ansamblu, însă cu elemente distinctive – pentru evrei și pentru nee-
vreii temători de Dumnezeu, în sinagogă, recurgerea la Exod, și anume, 
alegerea de către Dumnezeu a Israelului, scoaterea lui din Egipt, grija 
Domnului față de el, primirea unui rege după inima lui Dumnezeu și Isus, 
ca fiu al lui David și mărturia lui Ioan Botezătorul despre Acesta. Ei nu 
trebuie să irosească oportunitatea mântuirii, așa cum au făcut conducă-
torii și poporul din Ierusalim. Pentru că nu au recunoscut cine era El și 
nu au apreciat mărturia profetică a VT despre El, de fapt ei au împlinit 
tocmai acele profeții prin respingerea lui Isus. Dumnezeu L-a înviat din 
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morți, iar cuvintele din Ps. 2:7; 16:10 și Is. 55:3 se aplică Lui. Prin urmare, 
Isus este Cel prin care poate fi găsită mântuirea/iertarea/justificarea lui 
Dumnezeu. Avem aici imaginea de ansamblu, însă finalizată cu binecu-
vântarea mântuirii. 

Pentru audiența din Areopag, o societate pluralistă cu mulți dumnezei 
și de asemenea cu așa-numiții „filosofi” stoici și epicurieni, Pavel se în-
toarce și discută despre un Dumnezeu care este cognoscibil, transcen-
dent, distinct de univers, nu o ființă panteistă, ci una care există prin Sine 
și care de fapt a creat totul. Așadar, Pavel revine la subiectul creației și la 
cel al unui creator față de care toți oamenii dau socoteală – prezentând 
astfel întregul fir narativ al Bibliei. Pavel menționează și că oamenii tre-
buie să-L caute, ceea ce semnalează problema unei înstrăinări față de 
Dumnezeu. Istoria conține de asemenea un orar și un final al judecății, 
întrucât oamenii sunt răspunzători înaintea Lui și de aceea trebuie să se 
pocăiască. Acesta ar fi punctul la care să se explice că Dumnezeu, în harul 
Lui, a luat inițiativa pentru păcătoșii neajutorați prin a-L trimite pe Isus 
ca Mântuitor, însă acesta este momentul când Pavel este întrerupt. To-
tuși, câțiva răspund pozitiv și manifestă credință. 

Așadar, a existat o flexibilitate de comunicare în privința audienței, ge-
nerată de o înțelegere a audienței la nivelul contextului ascultătorilor, 
evreiesc, ne-evreiesc, și o folosire a terminologiei adecvate în cultura că-
reia i se adresa. În predica din Areopag, Pavel a putut chiar și să facă re-
ferire la literatura citită în Atena (17:28) scrisă de Epimenide și Aratos, 
ÎNSĂ, deși conținutul a putut fi modificat, nu s-a diminuat „tăișul” sau ce-
rințele mesajului, nici nu s-a pierdut vreun element semnificativ. 

Este adevărat că oamenilor postmoderni nu le plac mega-narațiunile 
însoțite de afirmații categorice ale adevărului, însă când își susțin „ade-
vărul” lor, ei spun de fapt aceleași lucruri. Dar odată cu sporirea ignoran-
ței Bibliei, această a doua strategie va fi mai relevantă în comunicarea 
Evangheliei, mergând înapoi la fundamentele creației și dării de soco-
teală înaintea lui Dumnezeu și la stabilirea imaginii de ansamblu. Un co-
leg, care este director de misiune, a făcut observația că, atunci când toți 
cei care sunt evanghelizați vor ajunge să fie familiarizați cu concepția 
creștină despre lume, biserica nu va avea nevoie să fie atât de preocupată 
ca mai întâi să-i conștientizeze pe oameni de tot ceea ce Pavel a afirmat 
în Atena. Dar lucrurile n-au ajuns încă la nivelul acesta. El și-a adus 
aminte de două fete dintr-un magazin local în apropierea bisericii lui care 
au întrebat: „Despre ce sunt Paștele?” 

Continuând în Faptele Apostolilor, putem fi cu adevărat ajutați în pre-
dicare prin a învăța de la rezumatele consemnate ale predicilor etc., de la 
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primii predicatori. În excelenta sa carte de mici dimensiuni intitulată Tell 
the World (Spune lumii), Eric Wright30 se focalizează asupra mesajului 
apostolic.31 Găsim varietate și o amploare a conținutului, cu o unitate fun-
damentală atunci când vine vorba despre Petru sau Pavel, Ştefan sau Filip 
– chiar și în privința formulărilor de apărare și mărturiilor din sala de 
judecată, se constantă un efort de a prezenta mesajul misionar. Anexa 1 
enumeră 14 mesaje (cu o singură excepție – mesajul lui Pavel adresat 
prezbiterilor efeseni – toate sunt rezumate ale predicilor adresate unor 
audiențe necreștine).32 Devine clar că în aceste mesaje Luca nu se mulțu-
mește doar să ne dea câteva fraze cheie. În tabelul nr. 2, el evidențiază cel 
puțin 33 de elemente diferite – despre Dumnezeu; despre om și despre 
Cristos.  
 

Astfel, aici se găsește pe scurt mesajul grupului apostolic din primul secol. 
Întrucât este o singură Evanghelie (Gal. 1:6-10) și o singură credință (Ef. 4:5) 
care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna (Iuda 3) acesta trebuie să 
fie mesajul nostru… Dacă mai este vreo îndoială în mintea cititorului la punc-
tul acesta despre absoluta finalitate și autoritate a mesajului apostolic ca fi-
ind exprimat în Sfânta Scriptură în mod propozițional, el ar da dovadă de 
înțelepciune dacă s-ar opri și mai întâi și-ar lămuri această dilemă. 

 
Wright demonstrează că predicarea a fost caracterizată de un echilibru 
delicat, mai multe idei fiind ținute laolaltă. Mesajul a fost trinitarian. Gă-
sim o predicare despre Tatăl (1:4-7); despre Duhul Sfânt (1:8, 16; 2:4, 38-
39; 4:25; 5:3-4, 30-32); Isus Cristos a fost în centru (5:42; 8:5, 12, 35; 
28:31). Constatăm de asemenea o focalizare îndeosebi asupra lui Cristos 
și o descriere a multelor Sale trăsături ale caracterului Său și a lucrării 
Sale. Învierea Sa a fost subliniată: „Dumnezeu L-a înviat pe Isus” – a fost 
o pecetluire a afirmației că moartea Lui a adus iertarea. El a fost „Isus” – 
omul care a trăit, a săvârșit lucrări bune, minuni, a murit, a fost înviat, 
este înălțat și domnește la dreapta Tatălui. El a fost „Cristos”, Mesia care 
a venit potrivit promisiunilor; a fost rege și Domn – echivalentul NT al lui 
Iehova din VT cu un accent pus pe divinitatea Lui (2:34). Wright identi-
fică în acest titlu „Domnul Isus Cristos” cele trei roluri ale lui Cristos ca 
învățător sau profet, preot (jertfa Sa desăvârșită și lucrarea de mijlocire) 
și regele uns de la dreapta lui Dumnezeu; de asemenea, titlul respectiv 
face aluzie la trei perioade – Domn (Fiul etern); Isus (fiul întrupat al Ma-
riei); Cristos indică spre domnia Lui ca rege la dreapta lui Dumnezeu de 
unde trimite Duhul Sfânt. Prin urmare, toate perioadele vieții Lui au fost 
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predicate. N-a fost nicio „mentalitate de cauză populară care să considere 
un aspect al adevărului drept panaceu pentru toate bolile.”33 

Aceasta diferă atât de mult de focalizarea asupra anumitor stări păcă-
toase care adesea sunt menționate în presa religioasă, tematicile centrate 
asupra omului care oglindesc preocuparea omului cu sine însuși. Să ne 
aducem aminte de cuvintele anterioare ale lui Stetzer. Ar putea fi vorba 
despre sexualitate, infidelitate maritală, divorț, ocultism și avort; sau 
poate împlinirea de sine, armonia în familie; uneori este vorba pur și sim-
plu despre stilul de viață, creșterea bisericii și evanghelizare, consiliere. 
Însă Wright deplânge faptul că, deși acestea își au locul și merită o anu-
mită atenție, adesea este ignorată predicarea pe tematici precum cerin-
țele lui Cristos pentru sfințenie care au făcut esențial rolul crucii, iar ce-
rințele juridice ale unei Legi încălcate și Cristos ca judecător viitor nu 
sunt accentuate. Poziția lui Cristos ca Mântuitor este proclamată, dar nu 
și domnia Lui. Sunt puține referiri la relevanța VT avându-L pe Cristos ca 
punct culminant al revelației lui Dumnezeu și împlinirea promisiunii fă-
cută înaintașilor. Lucrarea Duhului Sfânt în regenerare este marginali-
zată și înlocuită de accentul pus pe împărțirea darurilor și pe putere. 
 

Însă, ar putea fi primită o pledoarie pentru un moratoriu în ce privește subi-
ectele „la modă” accentuate? Credința nu cuprinde doar crucea, ci și învierea. 
Ea este trinitariană. Cuprinde Vechiul Testament, precum și Noul… Vorbește 
despre virtuți, precum și despre daruri… Este teologie, precum și metodolo-
gie. Predicarea subiectelor „la modă” a lăsat oile lui Dumnezeu pierdute în 
mijlocul confuziei. Dumnezeu ne-a dat un echilibru apostolic… 34 

 
Din nou, predicarea avea un caracter vast – au fost comunicate 33 de ele-
mente privitoare la Dumnezeu, om, Cristos. De fapt, temele par a atinge 
toate subiectele majore ale Bibliei, VT, precum și NT. Pavel anunță urmă-
toarele: „noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părin-
ților noștri , Dumnezeu a împlinit-o pentru noi… ” (13:32-33). Ei predică 
în cadrul mesajului misiunii despre „nădejdea lui Israel” (28:20). Petru îi 
spune unui centurion roman despre Dumnezeu care „a trimis Cuvântul 
Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Cristos, care 
este Domnul tuturor” (10:36).35 

Apostolii au predicat împărăția lui Dumnezeu (1:2-3; 8:12; 14:22; 
19:8; 20:25; 28:23, 31), deși se pare că accentuează caracterul voios al 
faptului că împărăția este prezentă și găsim puține evidențe ale preocu-
pării cu o împărăție viitoare. Se predică despre judecata viitoare (10:42; 
17:31; 24:25); despre vremurile de restaurare (3:21); despre învierea 
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celor drepți și celor nedrepți (24:15) și despre moștenire (26:18). Aspec-
tele particulare sau detaliile nu sunt întâlnite aici (1:7). Însă este limpede 
că predicarea apostolică a recunoscut stăpânirea din trecut și din prezent 
a lui Dumnezeu (pentru referiri la trecut, vezi 2:23; 3:20; 4:28; 13:48-49; 
20:27; 21:14; pentru referiri la prezent vezi stăpânirea Lui asupra națiu-
nilor și asupra universului, 14:17; 17:25-28; de asemenea vezi suverani-
tatea Lui în mântuire, 2:39, 47; 3:26; 5:31; 13:48). Și totuși, astăzi, „Dum-
nezeu este tratat adesea mai mult ca un proprietar absent decât ca un 
Rege stăpânitor”.36 Am pierdut simțul măreției lui Dumnezeu cu care 
avem de-a face și căruia îi dăm socoteală. 

Așadar, pentru Wright se pune întâi de toate problema prezentării 
Evangheliei într-un context mult prea îngust. Dar, de asemenea, aceasta 
trebuie proclamată în contextul supunerii față de Cristos ca rege. Să ne 
aducem aminte că, pe parcursul a trei ani de stat în Efes, Pavel nu s-a ferit 
să vestească „tot planul lui Dumnezeu” (20:27). 

Din nou spunem, apostolii au vorbit despre realitatea păcatului și scla-
via față de Satan (13:38; 26:18). Răspunsul a fost căutat în pocăința au-
tentică față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus Cristos; mărturisi-
rea căilor păcătoase, întristarea față de acestea și respingerea lor și o în-
toarcere la Dumnezeu în supunere (3:19; 14:15; 20:21; 26:18-20), care a 
fost evidențiată prin semnele exterioare ale restituirii, ascultării și fapte-
lor bune (5:32; 11:18; 26:20). Așadar, aici nu avem doar o „primire a lui 
Cristos” – o expresie care, deși reprezintă un răspuns adevărat, nu se gă-
sește în Faptele Apostolilor. Aici se găsește o chemare mai amplă pentru 
o întoarcere de la răzvrătire la un rege suveran, crezând vestea bună și 
recunoscând domnia lui Cristos ca Domn. Wright37 scoate în evidență că 
apostolii nu cer efectiv un răspuns, ci ei sunt întrebați: „Fraților, ce să fa-
cem?” (2:37). Celor zdrobiți de propriul păcat nu li se oferă doar o scă-
pare de frustrare, plictiseală, inutilitate, singurătate, temeri ori sărăcie. 
Li se cere să-și pună în ordine relația cu regele, să conștientizeze că Isus 
este un Mântuitor de păcate și vinovăție și audienței i se reamintește că 
Isus este de asemenea judecătorul celor ce nu se pocăiesc.38 

Este un element în predicarea apostolică care probabil nu este accen-
tuat de Wright atât de mult pe cât ar putea fi. Este vorba despre chemarea 
la botez și dedicare față de comunitatea bisericii locale. Însă el afirmă că 
„botezul reprezintă semnul natural exterior al pocăinței și credinței lă-
untrice… fiind responsabilitatea noilor credincioși.”39 Deși referirile la 
plantarea bisericilor locale reprezintă mai mult urmarea predicării – ex-
plicată de Luca, ex: 2:41-47; 4:32-37; 6:7; 9:19, 31; 11:21-24; 12:5; 
14:21-23. Dar este limpede că critica lui Wright privitoare la predicarea 
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modernă este extrem de necesară astăzi – dacă vrem să fim tipul de pre-
dicatori pe care ilustrul misionar i-ar lăsa să facă parte din echipa lui, 
atunci trebuie să recunoaștem nevoia de a călca pe urmele primilor pre-
dicatori. Mai jos, în formă rezumată, se găsesc elementele necesare în 
orice mesaj misionar. 
 

Timotei trebuie să-și amintească experiența lui  
Pavel V12-17 
Timotei trebuie să-și aducă aminte că Pavel însuși a fost o exemplificare 
a lucrurilor despre care a scris aici. Propria convertire a lui Pavel arată 
cum cineva poate fi vinovat ori condamnat de către Lege ca păcătos și 
totuși mântuit de mila și harul lui Dumnezeu. El este „o paradigmă a pă-
cătosului mântuit.”40 Pavel se focalizează asupra experienței sale perso-
nale în ce privește mila Domnului – milă arătată celui mai mare dintre 
păcătoși – care limpezește posibilitatea generală ce acea milă destinată 
„celor ce ar crede în El” (v16). 

Pavel îi reamintește lui Timotei de ceea ce Domnul a făcut pentru el. 
El este umplut de uimire și recunoștință pentru mântuirea Lui și în pri-
vința faptului că Cristos chiar l-a luat în calcul. El mărturisește despre: 
 
Ceea ce a primit 
În primul rând, el scrie despre Dumnezeu „care m-a întărit… și m-a pus 
în slujba Lui”. El face referire la puterea lăuntrică pe care i-a dat-o Dum-
nezeu. Dacă Dumnezeu îți încredințează o lucrare pe care să o faci pentru 
El, îți va da și puterea. „M-a socotit vrednic de încredere”. Dedicarea plină 
de credincioșie față de Cuvântul lui Dumnezeu și poruncile Lui a consti-
tuit motivul pentru care Dumnezeu l-a ridicat și l-a folosit. 
 
Care a fost relația lui cu Dumnezeu 
Care a fost relația lui anterioară cu Dumnezeu? „Mai înainte” to. pro,teron 
to proteron el vorbise rău despre Isus Cristos și despre pretențiile Sale 
mesianice – astfel fusese un „hulitor”. El fusese un prigonitor și un „bat-
jocoritor” – termenul este u`bristh,j hubristēs, violent, cuprins de mânie, 
ranchiunos, găsind satisfacție în insultarea și umilirea altor persoane. În 
Rom. 1:30 aceasta este o caracteristică a lumii păgâne. 
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Cum l-a binecuvântat Dumnezeu 
El a cunoscut „îndurarea” lui Dumnezeu și mai apoi „harul” l-a copleșit – 
Pavel folosește un limbaj care sugerează abundența, u`perepleo,nasen hu-
perepleonasen – acest verb compus înseamnă a abunda „dincolo de mă-
sura obișnuită” – într-o încercare de a exprima super-abundența harului 
lui Dumnezeu față de el (1:14). El a fost mântuit prin credință, care l-a 
condus la o inimă plină de dragoste pentru Domnul. Sau, alternativ, așa 
cum propune Knight41, experiența lui Pavel cu Cristos l-a condus dinspre 
necredință și ură față de poporul lui Dumnezeu înspre tărâmul credinței, 
nu doar în sensul de act inițial, ci și în cel de sferă a credinței, într-o relație 
continuă cu Cristos, plus dragoste pentru comunitatea creștină (1 Cor. 
13:13; Ef. 1:15; 1 Tes. 1:3, 3:6; 2 Tes. 1:3). 

Towner42 comentează despre noua manieră de existență a lui Pavel, 
„în Cristos Isus”. Surprinzător pentru unii, expresia aceasta se găsește de 
nouă ori în epistolele lui Timotei. „În pofida unei varietăți mai reduse la 
nivel aplicativ… sunt puține elemente care să sugereze că aceste epistole 
adresate lui Timotei reflectă o uzanță non-paulină a sintagmei respec-
tive.” De două ori se menționează sfera vieții sau credința „în Cristos Isus” 
(2 Tim. 1:9; 3:12); celelalte apariții exprimă anumite calități fundamen-
tale pentru existența creștină, „credință și dragoste” (1 Tim. 1:14; 2 Tim. 
1:13; „credință”, 1 Tim. 3:13; 2 Tim. 3:15; „viață”, 2 Tim. 1:1; „har”, 2 Tim. 
2:1; „mântuire”, 2 Tim. 2:10). Expresia exprimă misterul unirii noastre 
cu Cristos și sensul statutului nostru proaspăt și înnoit, „care exprimă o 
existență dinamică care este escatologică, relațională și existențială.” 

Această mântuire a venit prin Isus Cristos. El arată aceasta clar într-o 
zicere „plină de adevăr” – alte patru de felul acesta fiind găsite în episto-
lele pastorale (1 Tim. 3:1; 4:9; 2 Tim. 2:11; Tit 3:8). De ce oare se folosesc 
aceste afirmații în epistolele de față? Așa cum s-a menționat anterior, 
Evanghelia sau învățătura lui Pavel experimentase multe atacuri în tre-
cut. Formula de tipul unei „ziceri pline de adevăr” este o modalitate prin 
care el întărește susținerea autorității sale apostolice, și, prin folosirea 
acestui tip de formulă pentru diferite aspecte ale învățăturii sale, el res-
pinge alternativa eretică a învățătorilor falși ca fiind una care nu aparține 
categoriei „învățătură credincioasă”. Atunci când Pavel afirmă că lo/goj-
ul logos-ul este pisto,j pistos, el spune de fapt că este o prezentare fidelă a 
mesajului lui Dumnezeu (cf. 2 Tim. 2:2)”.43 Numai mesajul Evangheliei lui 
este „cu totul vrednic de primit”, unde paj pas „totul” însemnând o dobân-
dire și o aplicare cu întreaga inimă la propria persoană. Aici găsim natura 
mesajului misiunii și acesta doar este „adevărat”. Nu trebuie să avem un 
altul. 
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Deci da, Legea aduce condamnare, însă vestea bună/Evanghelia 
anunță mântuirea. „Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoși” – Pavel a compus o nouă zicere care oglindește cu adevărat tra-
diția existentă privitoare la venirea lui Cristos, vezi Marcu 2:17: „Eu am 
venit să chema la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși”; Luca 
19:10 „căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut”; 
și Ioan 18:37 „Da… Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și 
am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.”  

Misiunea lui Dumnezeu în persoana lui Cristos a avut în vedere „veni-
rea Sa în lume”, care, pentru Hendriksen,44 include întruparea, suferința, 
moartea. „Lumea” reprezintă o evidențiere importantă în lumina a ceea 
ce pare a fi natura exclusivistă și elitistă a ereziei în aceste epistole. De 
asemenea, El a venit pentru „cei păcătoși”. Alăturarea termenilor lume și 
păcătoși arată că lumea este un concept etic. Motivul din spatele intrării 
Sale pe acest tărâm al păcatului este oferit prin cuvintele „ca să mântu-
iască pe cei păcătoși”… La urma urmei, paradoxala venire a fost pe deplin 
justificată și glorios motivată.”45 

În ce-i privește pe „cei păcătoși”, Pavel susține că el a fost cel mai rău 
– aici termenul este prw/to,j prōtos, care înseamnă nu primul mântuit, ci 
cel mai de frunte sau șeful. Aduceți-vă aminte ce a recunoscut el în Fap-
tele Apostolilor 22:4 înaintea mulțimii din Ierusalim: „Am prigonit până 
la moarte această Cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei”. 
Vezi de asemenea 1 Corinteni 15:9-10. 
 
De ce a primit îndurare 
„Am căpătat îndurare, pentru ca Isus Cristos să-și arate în mine, cel din-
tâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, 
ca să capete viața veșnică.” Convertirea lui a fost un exemplu a ceea ce 
Dumnezeu – aici este vorba despre Isus Cristos – poate să facă. El Și-a 
demonstrat răbdarea Sa nelimitată, măsura deplină a îngăduinței Sale. El 
a demonstrat asta prw/to,j prōtos „întâi” în Pavel ca și alții să vadă, cei 
care urmează să creadă evpV auvtw/| ep’autō „în El”, descriind credința 
mântuitoare în Cristos, folosind sintagma prepozițională „a-și odihni în-
crederea asupra cuiva”. 

Prin urmare, acesta a fost mesajul misionar al lui Pavel, și este și al 
nostru. Nu te afli dincolo de extensia îndurării lui Dumnezeu, şi nici cei 
cărora cineva le mărturisește ori le vestește Evanghelia. Toți cei care se 
pocăiesc și cred cu adevărat în El vor primi viața veșnică, care este de fapt 
viața supranaturală a lui Dumnezeu și a lui Cristos și care este fără sfârșit. 
Întregul pasaj, care prezintă păcatul lui Pavel și lucrarea mântuitoare a 
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lui Cristos, iar în aceasta, dacă se crede, se capătă viața veșnică, este me-
nit să fie considerat spre discreditarea învățătorilor Legii. Ei nu dețin un 
astfel de mesaj limpede al veștii bune. De asemenea, pentru noi, ideea 
importantă este că un astfel de mesaj trebuie predicat în mod clar – oa-
menii trebuie să-și vadă păcatul și îndepărtarea de Dumnezeu și că El În-
suși a luat inițiativa în îndurarea și harul Său. Vestea bună poate fi accep-
tată și însușită. 

În v17, Pavel izbucnește într-o doxologie spontană. Aici Dumnezeu 
este descris drept „împărat” (vezi Ps. 10:16; 74:12; Ier. 10:10), însă într-
o distincție față de toți stăpânitorii pământești, ba chiar de împăratul vre-
mii, El este „Împăratul veșniciilor”. De asemenea, El este Dumnezeu „ne-
muritor”, o caracteristică specifică și exclusivă a lui Dumnezeu, precum 
și „nevăzutul”, spre deosebire de perspectivele materialiste ale zeilor din 
idolatria păgână. 

În final, Pavel afirmă că despre El că este „Dumnezeu care singur este 
înțelept” sau „singurul Dumnezeu”, subliniind supremația Lui.46 Cuiva de 
felul acesta trebuie să-i fie atribuită toată „cinstea și slava”, un respect 
pentru care doar El este vrednic. Diferitele referiri din epistolele sale 
arată limpede că Pavel nu a uitat niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru 
el. Faptul că un asemenea Dumnezeu măreț a putut să-și trimită Fiul, ne 
demonstrează mila Sa și ne face parte de viață veșnică, cere răspunsul 
celei mai înalte laude. Textul grecesc spune „în vecii vecilor” – o slăvire 
dincolo de timp și care continuă în eternitate. Termenul final avmh,n 
amēn înseamnă că Pavel așteaptă un răspuns de la Timotei și de la ascul-
tătorii acestei epistole. Poți să răspunzi și tu? 

 
Timotei trebuie să se opună învățăturii false v18-20 
În v18 Pavel revine la învățătura personală (folosirea pronumelor la per-
soana a doua „tu” și tonul său personal). Timotei este din nou identificat 
ca fiind „fiul” spiritual al său și aici Pavel îi dă responsabilitatea (folosind 
paraggeli,an parangelian, care poate reprezenta o poruncă apostolică) cu 
care a început capitolul (1:3). Prin intermediul profețiilor, care încă erau 
prezente în vremea apostolică, Timotei (sau Pavel, însă mai probabil Ti-
motei, 4:14) primise asigurări cu privire la chemarea lui. Porunca și asi-
gurările erau motivația pentru ceea ce el trebuie să facă acum. El trebuie 
să apere adevărul (vezi 6:12). El trebuie să „lupte lupta cea bună”, o me-
taforă militară care a fost folosită amplu de scriitori diferiți din lumea 
elenistă pentru a descrie viața, sau zbaterea morală și acest tip de ima-
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gine este de asemenea folosit adesea de către Pavel.47 Pavel îi reamin-
tește că Dumnezeu L-a mandatat cu această responsabilitate. De aceea, 
Timotei trebuie să stea de partea adevărului, să se țină de adevărata cre-
dință și să-și păstreze un cuget curat (v19), ceea ce înseamnă că trebuie 
să fie stăpân pe propria conștiință, fiind astfel ascultător de Dumnezeu. 
Obligația misionară este de a cunoaște adevărul, de a se ține de el prin a-
l predica și a-l da ca învățătură altora - și de a-l trăi în ascultare, cu un 
cuget care este curat. 

Mai departe, așa cum procedează adesea, Pavel prezintă un contrast. 
Cel dintâi care refuză să facă cele de mai sus este Imeneu – vezi 2 Timotei 
2:17-18, singura altă referire la el, de unde aflăm mai multe despre na-
tura ereziei așa cum s-a discutat anterior și despre faptul că, în pofida 
măsurii de disciplină luată aici, el a continuat să se opună misiunii și doc-
trinei pauline.48 Acesta, alături de Alexandru, a respins cu îndârjire fră-
mântările date de conștiință și ambii au naufragiat de la credință (v20). 
Unii sugerează că nu neapărat această persoană este una și aceeași cu 
Alexandru din 2 Tim. 4:14, întrucât acesta era un nume obișnuit, dar el 
ar putea fi același oponent care, ca urmare a disciplinei aplicate de Pavel, 
s-a mutat în altă parte. Sau, dacă se vorbește despre persoane diferite, 
ambele sunt încă active. Towner49 ne reamintește din nou despre natura 
problemei de aici. Pavel face aluzie la decizia eretică de reîntoarcere la o 
„credință” exterioară, bazată pe Lege și ascetică (1:3-4, 7, 8-10a; 4:1-3). 
El ia referirea la „naufragiu” nauage,w nauageō literal în 2 Cor. 11:25 „a 
se sfărâma o corabie”, dar aici o ia în mod spiritual, ca o referire perso-
nală la credința acestora, mai degrabă decât că aceștia provocaseră pa-
gube misiunii lui Dumnezeu și „credinței”. Subiectul verbului este colec-
tiv „unii”, de pe urma căruia sunt menționate două persoane importante. 

Exercitându-și autoritatea apostolică, Pavel evidențiază următoarele: 
„pe care i-am dat pe mâna Satanei” sau i-am încredințat lui Satan – deci 
aproape sigur că aceștia au fost excomunicați. Vezi de asemenea referințe 
similare în 1 Cor. 5:5, „un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei”, și v13 
„Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela”. Aici, Imeneu și Alexan-
dru au fost aproape sigur prezbiteri, întrucât prezbiterii erau cei care 
aveau responsabilitatea de a da învățătură (1 Tim. 3:2). Ei ajung sub cen-
zura oficială a lui Pavel. Verbul la persoana întâi singular de aici implică 
o implicare mai directă decât limbajul din 1 Corinteni. Towner50 susține 
ideea potrivit căreia câteva texte (Mat. 18:15-17; 1 Cor. 5:5; 2 Cor. 2:5-
11; 2 Tes. 3:14-15) ar părea să indice că „darea pe mâna Satanei” implică 
ultima etapă în îndepărtarea din biserică, adică scoaterea din sfera pro-
tecției lui Dumnezeu în lume, un loc unde Satan încă stăpânește. Nu se 
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ajunge la etapa pedepsei și mai aspre cu moartea, aplicată direct de Dum-
nezeu Însuși, menționată în alte pasaje (F.A. 5:1-11; 1 Cor. 11:30). 

În ce privește această acțiune, este important de observat că intenția 
era să nu fie ceva permanent sau irevocabil. Menirea acestei măsuri era 
curativă – adică să fie învățată o anumită lecție. Scopul este recuperarea. 
Astfel, expresia „ca să se învețe să nu hulească”, ne reamintește că această 
formă de „învățătură”, deși aspră, era menită să genereze îmbunătățire. 
Țelul este ca individul să ajungă să conștientizeze că acțiunile și convin-
gerile lui nu sunt plăcute lui Dumnezeu și că poporul Lui vedem la fel lu-
crurile. Cu toate acestea, ar trebui să remarcăm că verbul paideu,w pai-
deuō este la diateza pasivă, ceea ce înseamnă că educația curativă stă în 
sarcina lui Dumnezeu. Însă dacă Dumnezeu lucrează la inima celui rătăcit 
și-l aduce la pocăință personală, oare – alături de dovada clară a acelei 
pocăințe – nu există posibilitatea readucerii de către/în comunitate? 
Adesea putem întreprinde acțiuni de disciplinare, însă nu suntem gata să 
acționăm din nou în dragoste. Vezi exemplul apelului lui Pavel în favoa-
rea iertării omului care a stat împotriva lui și care fusese disciplinat în 2 
Cor. 2:5-11.51 

De remarcat identificarea păcatului lor ca fiind „hulă”. În v13, Pavel a 
folosit de asemenea acest concept cu referire la înțelegerea lui asupra Le-
gii înainte de convertire și la zelul său legalist. Prin urmare, se pare că 
Pavel îi vedea pe învățătorii Legii și abordarea speculativă a acestora cu 
privire la VT într-o manieră similară. Învățătura dată de ei din Lege era 
foarte departe de ceea ce trebuia să fie. Ea îl dezonora pe Dumnezeu, dis-
torsiona adevărul și stătea în opoziție cu adevărata învățătură a Evan-
gheliei apostolice. Avem nevoie de această limpezime de gândire când 
vine vorba de multe dintre curentele care trec drept învățătură teologică 
astăzi.  
 

Comentariu suplimentar: despre întrebuințarea  
eronată/corectă a Legii 
Pavel scrie despre învățătorii problematici ai Legii în 1:7. Care este rela-
ția creștinului cu Legea? Învățătura lui Pavel din Romani și Galateni ne 
poate ajuta la punctul acesta. 
 
1. Caracterul BUN al Legii 
Rom. 7:12 subliniază că Legea este „sfântă, dreaptă și bună”. Legea este 
sfântă sau sacră, întrucât reflectă caracterul Celui ce a dat-o. Legea este 
dreaptă sau imparțială prin faptul că nu formulează cerințe incorecte în 
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dreptul oamenilor. Este bună în sensul că are binele nostru în vedere și 
ne ajută să evaluăm păcatul în mod corect. Galateni 3:19 ne reamintește 
că ea a fost dată prin îngeri. 
 
2. Caracterul UTIL al Legii 

(a) ne-a descoperit păcătoșenia aducându-ne „cunoștința păcatului” 
(Rom. 3:20), întrucât a fost o revelare a ceea ce Dumnezeu 
așteaptă ca cineva să fie. Nimeni nu se ridică la acea înălțime. 

(b) de asemenea a arătat păcatul în adevărata lui natură, și anume, ca 
nelegiuire, „o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam” (Rom. 
5:14). El a încălcat o poruncă și, odată ce legea este în vigoare, ce 
i s-a întâmplat lui, se întâmplă și altora care păcătuiesc. 

(c) într-un sens, păcatul a devenit mai mizerabil prin intermediul 
Legii, deoarece el a devenit neascultarea conștientă a unor po-
runci definitive, „Legea a venit pentru ca să se înmulțească 
greșeala” (Rom. 5:20). 

(d) ea a stimulat păcatul (Rom. 7:7-13). Nu este vorba că Legea în ea 
însăși este păcat, ci păcatul primește un prilej prin intermediul 
Legii atunci când ea îl interzice. Atunci când Legea vine în dreptul 
oamenilor cu interdicția ei, păcatul demarează o acțiune și 
trezește în om o dorință pentru ceea ce este interzis de poruncă. 
El „a făcut să se nască în mine… tot felul de pofte”. În acest sens, se 
poate înțelege că dorințele sunt „ațâțate de Lege” (Rom. 7:5) și 
păcatul este „mort” separat de Lege. Atunci când avem o inter-
dicție dată de o lege, natura căzută a omului generează reticență 
față de ea. 

(e) Așadar, Legea care a fost menită să „aducă viață” (Rom. 7:10), a 
adus moarte. A fost un instrument de condamnare, „Legea aduce 
mânie”, și moarte (Rom. 4:15; 7:9). De fapt, Legea a adus la iveală 
păcatul, care exista deja și „era deja în lume”, însă nu fusese încă 
osândit sub Lege, și l-a dus la dezvoltarea supremă (Rom. 5:13). 
Nu este vorba că Legea este responsabilă pentru această situație 
tragică. Păcatul din om este cel care face din Lege un instrument 
al morții. Păcătoșenia din natura umană l-a făcut incapabil să 
acorde ascultare de cerințele Legii. Rom. 8:7 afirmă: „umblarea 
după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu 
poate să se supună”. 

(f) În Galateni Legea este identificată ca fiind un paidagwgoj 
paidagōgos (un îngrijitor sclav responsabil de un minor dintr-o 
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familie), arătându-le tuturor oamenilor sclavia în care se află și 
închizându-i pentru credință ca singura cale de mântuire. Așadar, 
Legea a fost introdusă pentru a le arăta oamenilor vinovăția lor și 
nevoia lor de mântuire și pentru a-i „îndruma spre Cristos” (Gal. 
3:24). 

(g) Adevărul minunat este că Cristos a împlinit cerințele Legii cu 
privire la oameni luând condamnarea sub care stau ei, „Cristos ne-
a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru 
noi” (Gal. 3:13). Astfel, Legea a fost înălțată, „noi întărim Legea” 
(Rom. 3:31). Atunci când o persoană și-a pus încrederea în Cristos 
și se identificată astfel cu Cristos în moartea și învierea Lui, ea este 
eliberată din robia Legii și de sub condamnarea ei. Lucrul acesta 
este exprimat limpede în Rom. 7:1-4. 

 
3. MOARTEA noastră față de Lege 
Rom. 7:1-4 afirmă că noi am fost izbăviți de sub Lege prin moartea lui 
Cristos. Pavel explică faptul că mariajul este un contract între doi oameni 
valabil până când ei sunt despărțiți de moarte. Prin urmare, așa cum 
moartea încheie o căsătorie, tot astfel moartea – moartea lui Cristos – ne-
a eliberat din robia noastră față de Lege (v4). Noi am avut parte de moar-
tea lui Cristos, „tot astfel, frații mei, prin trupul lui Cristos și voi ați murit 
în ce privește Legea”. Pedeapsa cu moartea pentru păcat prescrisă de 
Lege a fost purtată de Cristos ca înlocuitor al nostru. De aceea, întrucât 
cerințele Legii au fost îndeplinite în Cristos prin moartea Lui, noi nu ne 
mai aflăm sub condamnarea Legii, ci suntem sub har. „Nu este nicio osân-
dire pentru cei ce sunt în Cristos Isus” (Rom. 8:1). 
 
4. NEPUTINȚA Legii 
În Romani 7:14-8:4 Pavel explică conflictul lăuntric al credinciosului. 
Despre el se spune că este un slujitor cu doi stăpâni. Cu mintea, el slujește 
Legea lui Dumnezeu, iubind-o și dorind să o țină. Însă cu firea pămân-
tească el slujește legea păcatului. Cu alte cuvinte, dacă este lăsat singur, 
omul este o creatură neputincioasă, sclav al păcatului „am voința să fac 
binele, dar n-am puterea să-l fac” (7:18). Așadar, Legea ne poate arăta 
cum ar trebui să trăim, însă nu ne poate da puterea – vezi Romani 8:3, 
„Căci lucru cu neputință Legii”. A fost „neputincioasă” din pricina firii 
noastre pământești. Însă Dumnezeu a acționat. El Și-a trimis Fiul și astfel 
„a osândit păcatul în firea pământească”, adică în trupul lui Cristos, întru-
cât a luat păcatul nostru asupra Sa Însuși, devenind El jertfa. Pavel spune 
că Dumnezeu Și-a trimis Fiul „din pricina păcatului”, adică drept jertfă de 
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ispășire kai. peri. a`marti,aj kai peri hamartias – aceasta este expresia 
obișnuită pentru o jertfă de ispășire. El a devenit jertfa de ispășire pentru 
mine și de acum nu mai este nicio condamnare. 

De asemenea, de acum putem birui puterea firii pământești. El ne-a 
dat Duhul Sfânt (Rom. 8:1 și urm.) care să ne locuiască și, prin puterea 
Căruia, „porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndem-
nurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.” 
 
5. NEPRIHĂNIREA Legii  
Romani 8:4 evidențiază că neprihănirea Legii va fi limpede pe măsură ce 
vom umbla în autoritatea împuternicitoare a Duhului Sfânt. Pavel subli-
niază că noi nu trăim în firea pământească, ci în Duhul (8:5-9). Noi trăim 
în domeniul Duhului și astfel suntem „datori” (v12) să umblă în puterea 
Duhului. Întrucât „prin Duhul, faceți să moară faptele trupului” (v13). În-
deletnicirea pozitivă cu lucrurile Duhului ne eliberează de puterea firii 
pământești. 
 
6. VECHIMEA Legii 
Romani 7:6 subliniază că noi nu umblăm după vechea slovă. Nu trebuie 
să ne înțelegem responsabilitatea ca fiind similară situației vechi a israe-
liților. Legea a avut o aplicare particulară la viețile lor, în circumstanțele 
lor, însă pentru noi, astăzi, aplicarea ei va fi diferită. Lucrul acesta este 
limpede atunci când privim la stipulațiile Legii date în cadrul legământu-
lui din VT. Au fost peste 600 de prevederi în legământ pe care poporul 
Israel trebuia să le respecte ca semne ale dedicării lor față de Dumnezeu. 
Patru dintre cărțile VT conțin aceste stipulații, Exod, Levitic, Numeri și 
Deuteronom. Însă niciuna dintre prevederile ei nu este imperativă în ce 
ne privește, decât dacă este reînnoită în Noul Legământ. Legea civilă, cu 
diferitele ei pedepse atunci când cineva era judecat în Israel; Legea ritu-
ală, care oferea detalii despre responsabilitățile preotului, detalii despre 
jertfe, animale care trebuia să fie folosite, omorârea lor, gătirea și consu-
marea lor în mod ceremonial, toate acestea fiind parte a închinării din VT 
față de Dumnezeu. Jertfa lui Cristos adusă o dată pentru totdeauna a în-
cheiat aceste jertfe. Dar sunt anumite aspecte ale Legii Etice reafirmat de 
fapt în Noul Legământ. Vezi Mat. 5:21-48; Ef. 6:1-3. Acestea pot fi consi-
derate parte din „legea lui Cristos” din Noul Testament (Gal. 6:2). G. Fee 
și D. Stuart consideră:  
 

Incluse într-o astfel de categorie ar fi cele Zece Porunci, întrucât ele sunt ci-
tate în diferite moduri în Noul Testament ca fiind încă imperative în dreptul 
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creștinilor (vezi Mat. 5:21-37; Ioan 7:23), precum și cele două porunci ma-
jore din Deuteronom 6:5 și Levitic 19:18. Nu sunt alte legi specifice din Ve-
chiul Testament despre care să se poată dovedi că sunt obligatorii în mod 
strict pentru creștini, oricât ar fi de benefic pentru aceștia să cunoască toate 
legile.52 

 
Desigur, poruncile nu includ porunca a patra. Credincioșii s-au întâlnit 
încă de la început în prima zi a săptămânii (Ioan 20:19; F.A. 20:7), deși 
principiul odihnei o zi pe săptămână este ceva ce trebuie să ne aducem 
aminte. De fapt, odihna lui Dumnezeu în care intrăm, potrivit lui Evrei 
4:9-11, reprezintă împlinirea Sabatului. 

Prin urmare, respectarea Sabatului (zilei de sâmbăta) NU este cerută 
creștinilor din NT – n-a fost între prevederile încuviințate la Conciliul de 
la Ierusalim care erau cerute creștinilor neevrei să fie respectate pentru 
a păstra armonia sau legătura socială cu frații lor evrei. Da fapt, n-a exis-
tat nicio cerință la supunere în mod general față de legea evreiască și, nici 
în mod specific, n-a fost nevoie ca să fie respectată circumcizia, sau Saba-
tul; doar cerințele minime au fost puse în dreptul Bisericii, ferirea de 
hrana închinată idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de imora-
litate (F.A. 15:28-29). „Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu 
mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie… lucruri de 
care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi.” Dar nicio menționare a respec-
tării Sabatului. 

De aceea, Pavel poate sublinia că noi trăim în noutatea Duhului, însă 
principiile Legii sunt încă importante. Neprihănirea Legii este cu adevă-
rat împlinită în învățătura lui Isus, spre exemplu Predica de pe Munte și, 
de fapt, întregul NT. Aici nu avem un standard diferit întrucât Legea 
oglindește caracterul lui Dumnezeu. Pentru Pavel, viața creștină este, în 
esență, viața în Duhul care înseamnă a avea o trăire în ascultare ori ne-
prihănire prin împuternicirea Duhului Sfânt. 

Spre a concluziona, cineva ar putea întreba: „Așadar, mai este obliga-
torie Legea pentru creștin?” Răspunsul trebuie să fie „da” și „nu”. „Nu”, în 
sensul că primirea noastră de către Dumnezeu nu depinde de păzirea ei. 
Nu o putem păzi, însă suntem condamnați de ea. Însă Cristos a luat 
această condamnare asupra Sa pe cruce. Mai degrabă decât ascultarea de 
un cod exterior de legi, pe măsură ce ne supunem Duhului care ne locu-
iește și, în baza împuternicirii Lui, cerințele neprihănite ale Legii sunt 
„împlinite”. Aceasta este atât de diferit de ceea ce urmăreau să-i învețe 
pe alții acei învățători ai Legii – vezi 1:3; 4:1-6. 
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Mai este o chestiune privitoare la Lege și Evanghelie care trebuie lă-
murită, însă la punctul acesta doar va fi menționată. Ea privește discuția 
recentă despre ceea ce se numește „Noua perspectivă”. Teologii marcanți 
care au exercitat o influență în acest domeniu au fost E. P. Sanders, J. D. 
G. Dunn și N. T. Wright.53 

Sanders apreciază că iudaismul din vremea lui Isus este că nu era o 
religie a neprihănirii bazate pe fapte. James Dunn subliniază de aseme-
nea, ideea că atunci când Pavel a accentuat justificarea prin credință, nu 
prin faptele Legii, el nu s-a referit la fapte care conferă merite, ci doar la 
simboluri iudaice, și anume, nu trebuie să accepți anumite elemente ale 
iudaismului precum circumcizia, sărbătorile evreiești, Sabatul pentru a 
deveni creștin, ci poți fi mântuit doar prin credință – el elimină aspectul 
negativ, nu prin meritele noastre, și, de fapt, ne oferă doar o jumătate din 
Evanghelie. Wright afirma că îl citim pe Pavel prin ochi luterani și identi-
fică afirmațiile privitoare la justificare și neprihănirea imputată ca niște 
simple asigurări că noi suntem parte din poporul legământului lui Dum-
nezeu – din nou, doar o jumătate din Evanghelie. 

Care a fost natura iudaismului în primul secol? Perspectiva tradițio-
nală asupra iudaismului din vremea lui Pavel, și anume, anterior lui San-
ders, l-a considerat, în mare parte, legalist și caracterizat de o înțelegere 
pervertită a rolului Legii. Este adevărat că atunci când Legea a fost inițial 
dată, n-a avut scopul de a dobândi o relație dreaptă cu Dumnezeu prin 
intermediul ascultării. Israelul avea deja o relație cu Dumnezeu în baza 
alegerii sau selectării sale și în baza răscumpărării din Egipt. Contextul 
Legii a fost legământul și acesta a fost instituit prin acțiunea plină de har 
a lui Dumnezeu. Legea nu i-a constituit ca popor al Domnului, ci a oferit 
Israelului un standard prin care relația din cadrul Legământului să poată 
fi conservată. 

Însă, ulterior exilului, Legea a ajuns să ocupe o poziție primordială, iar 
păzirea ei a devenit de o importanță vitală, în lumina judecății anterioare 
a lui Dumnezeu asupra poporului pentru neascultare. Respectarea Legii 
a devenit fundamentul verdictului lui Dumnezeu în dreptul individului și 
ceea ce a determinat soarta lui în lumea de apoi – atinsese poziția unui 
intermediar între Dumnezeu și om. Astfel, se poate susține că în iudais-
mul primului secol, Legea era, în consecință, mijlocul unic de dobândire 
de merite, răsplătire ori neprihănire înaintea Domnului și instrumentul 
dat de Dumnezeu pentru a supune impulsurile rele din interior. Această 
pervertire iudaică legalistă care tratează Legea drept mijloc de generare 
a faptelor bune și de dobândire a propriei mântuiri este cea pe care Pavel 
o contestă. 
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Așadar, contrar lui Sanders, poate iudaismul din vremea lui Isus să nu 
fie descris ca urmărind acceptarea în baza meritelor? Cineva ar putea 
cita, ca un exemplu de gândire iudaică în sensul acesta, Cartea lui Sirah, 
cunoscută și ca Eclesiasticul, o scriere iudaică din secolul II d.Cr. care 
afirmă destul de clar că faptele bune umane fac ispășire pentru păcate. 
De asemenea Sanders a ignorat insistența lui Iosif Flavius că harul lui 
Dumnezeu este distribuit ca răspuns la merite, și el pur și simplu nu ține 
cont de lucrarea 4 Ezra din primul secol d. Cr. ca o excepție atipică.54 Din 
nou, documentele de la Qumran afirmă: „Căci eu aparțin Dumnezeului 
răzbunării mele și desăvârșirea căii mele este în mâna Lui, alături de vir-
tutea inimii mele. Și, cu faptele mele neprihănite, El va șterge nelegiuirile 
mele.” 

Atunci când Scripturile afirmă (Rom. 3:26; Gal. 2:16) că suntem justi-
ficați prin credință „nu prin faptele Legii”, ele nu subliniază doar că nu 
trebuie să adoptăm anumite practici iudaice pentru a deveni creștini, ci 
ele arată clar că nu suntem justificați în baza ascultării de Lege, nici în 
baza faptelor, ci pur și simplu prin credința în lucrarea încheiată a lui 
Cristos. Prin credință, neprihănirea este imputată credinciosului – nume-
roasele afirmații din Romani 4 privitoare la siguranța acceptării lui 
Avraam prin neprihănirea „socotită” lui - și nouă înșine (4:22-25) nu pot 
explica satisfăcător doar că noi devenim parte din noul legământ.55 
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NOTE  
 
1  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 95. 

2  Hendriksen, 1&11 Timothy and Titus, p. 49. 
3  J. R. W. Stott, The Message of 1 Timothy and Titus, (Leicester: IVP, 1996), p. 37. 
4  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 98. Vezi 1 Cor. 4v17; 16v10; Phil. 2v19; 1 

Tes. 3v2; cf. F.A. 17v14, 15; 19v22. 
5  Verbul evndunamo,w endunamoō este la prezent imperativ pasiv, persoana a 

doua singular. 
6  Până recent, estimarea populației era la vreo 250.000, însă această cifră este de 

acum considerată nerealistă dat fiind împrejurimile orașului. Vezi J. W. Hanson, 
„The Urban System of Roman Asia Minor” în A. Bowman, A. Wilson, Settlement, 
Urbanization, and Population. Oxford Studies on the Roman Economy 2. (Oxford, 
England: Oxford University Press, 2011), p. 253. 

7  Witherington, 111, Letters and Homilies for Hellenized Christians, p. 186. 
8  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p.  72. 
9  Acest termen grecesc tradus prin „o doctrină diferită” este folosit avându-se în 

vedere conținutul învățăturii. 
10  e`teroj heteros o „altă” evanghelie, care de fapt nu era o alta, pentru că nu există 

altă evanghelie. 

11  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p.  72. 
12  După o discuție amplă și rezonabilă, Knight rămâne puțin nesigur cu privire la ce 

anume se referă termenii „basme și înșirări de neamuri”, însă stabilește clar câ-
teva lucruri. Genealogiile de aici nu se referă la sistemele gnostice de eoni, întru-
cât acestea nu au fost niciodată numite astfel; dacă aceasta ar fi fost intenția, Pa-
vel ar fi dus discuția mai profund la nivelul conținutului, nu le-ar fi menționat 
doar printr-o aluzie în trecere; și, așa cum s-a afirmat mai sus, gnosticismul într-
o formă clar dezvoltată (el face referire la E. Yamauchi, Pre-Christian Gnosticism, 
50 (London: Tyndale Press, 1973)), este de factură mai târzie decât NT. Knight, 
The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 73-74. Vezi de asemenea 
Witherington, Letters and Homilies for Hellenized Christians, care în „O privire 
mai aprofundată” p. 341-347, discută despre oponenții lui Pavel. El accentuează 
importanța de a nu citi idei gnostice târzii în text, dat fiind că învățătorii falși par 
mai similari celor din Coloseni 2 decât cei cu care a avut de-a face Irineu și alții 
în secolul al doilea. Aceasta, desigur, va afecta întreaga noastră interpretare a 
epistolelor, stabilind că avem de-a face cu documente din primul secol și nu cu 
situația unei biserici din secolul al doilea. 

13  Ex: Jubilees (c. 135-105 î. Cr.), o relatare fantezistă a istoriei VT de la creație la 
Sinai; Pseudo-Philo. Liver antiquitatem biblicarum (c. 70 d. Cr.) prezintă de ase-
menea relatarea VT de la creație până la moartea regelui Saul. Observați de ase-
menea referirea la Iane și Iambre, 2 Tim. 3:8, care, potrivit tradiției evreiești, au 
fost cei doi magicieni principali de la curtea lui faraon care au încercat să imite 
minunile făcute de Moise. Targumul lui Ionatan introduce numele lor în Exod 
7:11. Aici avem un exemplu de focalizare asupra istorisirilor din VT, sau de des-
criere a basmelor despre personajele antice. 
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14  Pentru o discuție completă despre utilizarea termenului oivkonomi,a oikonomia 

aici, vezi Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 75-76. 
15  Termenul grecesc de folosit ca un contrast, „dar”, introducând o idee nouă. 
16  Termenul grecesc te,loj telos poate uneori să se refere la rezultatul unei acțiuni, 

dar aici referirea este la scop sau țel. 
17  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 79. 
18  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 55. 
19  Verbul „a înțelege” este aici un participiu prezent activ, la nominativ, masculin 

plural. 
20  Diabebaio,mai diabebaiomai este aici un verb la indicativ, diateza medie, per-

soana a treia plura, diabebaiou/ntai diabebaiountai. 

21  Stott, The Message of 1 Timothy and Titus, p 47. 
22  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p.  83. 
23  Termenul grecesc sebo,mai sebomai așa cum s-a afirmat, identifică în NT pe 

adevărații închinători ai lui Dumnezeu, pe când cei din tabăra opusă sunt avsebh,j 
asebēs, care înseamnă „nelegiuiți” sau „nereligioși”; aici este folosit dativul mas-
culin plural, un privativ alfa. Adjectivul se găsește doar aici în aceste epistole, deși 
substantivul apare în 2 Tim. 2:16 Tit 2:12. 

24  Desigur că a`martwlo,j hamartōlos nu este un privativ alfa, ci continuă în limba 
greacă aliterația. Vedem în v15 ceea ce Dumnezeu a făcut pentru asemenea per-
soane. Cuvintele apar din nou împreună în 1 Pet. 4:18; Juda v15. Observați gre-
cescul a`marti,aj pate,rwn hamartias paterōn folosit, așa cum s-a explicat, în legă-
tură cu păcatul idolatriei. 

25  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 83-84. 
26  avrsenokoi,toj arsenokoitos continuă aici aliterația. Vezi și 1 Cor. 6:9-10 care este 

singura altă referință din NT. 

27  Mounce, Pastoral Epistles, p.39. 
28  Doar în 1 Timotei din NT termenul „fericit” (maka,rioj makarios) îi este atribuit 

lui Dumnezeu (1:11; 6:15). Acest concept este adesea folosit de Philo. Îl prezintă 
pe Dumnezeu, nun ca obiect al binecuvântării, ci ca experimentând în Sine Însuși 
plinătatea fericirii. 

29  E. Stetzer, ‘Writing on the Wall: The Future of the Church and its Mission’, in En-
richment Journal, 13 (Spring 2008) Springfield MO, p. 36-41. 

30  E. Wright, Tell The World: Apostolic Patterns for Evangelism and Mission, (Welwyn: 
Evangelical Press, 1981), p. 17-58. 

31  Wright în Tabelul 1 (p. 18) prezintă termeni apostolic pentru mesajul creștin – 
Isus, Cuvântul lui Dumnezeu/Domn, Evanghelie, nădejdea lui Israel, împărăția lui 
Dumnezeu, iertarea, învierea și cuvântul acestei mântuiri. Acești termeni au fost 
folosiți pentru a sumariza mesajul, pentru a exprima „esența a ceea ce au fost 
mandatați apostolii să împărtășească altora”, Tell the World, p. 19. 

32  Wright, Tell the World, p. 20. 
33  Wright, Tell the World, p. 28. 
34  Wright, Tell the World, p. 32. 
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35  Wright recunoaște că, în general, când audiența este formată din neevrei, apos-

tolii merg mult mai în urmă la conținutul VT și vorbesc despre aspecte precum 
creație, păcat și caracterul lui Dumnezeu, Tell the World, p. 34. 

36  Wright, Tell the World, p. 46. 
37  Wright, Tell the World, p. 52. 
38  Trebuie remarcat că 1 & 2 Timotei și Tit oferă de asemenea exemple de accente 

similare când vine vorba despre mesajul misiunii. Vezi 1 Tim. 1:9, 13-17; 2:5-6, 
10, 15; 6:15-16; 2 Tim. 1:8-12; 2:8; 3:15; 4:1; Tit 1:1-3; 2:11-14; 3:3-8. 

39  Referințele din F.A. sunt 2:38; 8:12; 8:38; 22:16, Wright, Tell the World, p. 51. 

40  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 105. 
41  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 98. 
42  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 142. 
43  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 99. 
44  Hendriksen, 1 & 11 Timothy and Titus, p.78. 
45  Hendriksen, 1 & 2 Timothy and Titus, p. 78-79. Observați cum continuă el: „Moti-

vul venirii lui Cristos Isus în lume a fost ca să mântuiască pe cei păcătoși. El nu a 
venit să-i ajute să se mântuiască pe ei înșiși, nici să-i convingă să se mântuiască 
pe ei înșiși, nici măcar să-i capaciteze să se mântuiască pe ei înșiși. El a venit să-i 
mântuiască!” 

46  Knight subliniază ideea că adăugarea sofo,j sofos „înțelept” probabil reflectă in-
fluența lui Rom. 16:27, Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek 
Text, p. 105. 

47  Vezi Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 157, n.14: 1 Cor. 9:24-25; 2 Cor. 
6:7; Fil. 1:27-30; 3:12-14; Ef. 6:11-17; Col. 1:18-2:2; 2 Cor. 6:7; Fil. 1:27-30; 3:12-
14; Ef. 6:11-17; Col. 1:18-2:2. 

48  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 160. 
49  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 158-159. 
50  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 161. 
51  Vezi Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 111-112. 
52  G. Fee and D. Stuart, How to Read the Bible for All it is Worth, (Bletchley: Scripture 

Union, 1993), p. 154. 
53  E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, (London: SCM, 1977); Paul, the Law 

and the Jewish People, (Philadelphia: Fortress); James D. G. Dunn, Romans 1-8, 
(Word Biblical Commentary, 38A, Dallas, Texas: Word Books, 1988); and N. T. 
Wright, The Climax of the Covenant, (Edinburgh: T & T Clark, 1991); Justification: 
God’s Plan and Paul’s Vision, (London: SPCK, 2009).  

54  Pentru un sumar complet al problemelor cu Noua Perspectivă, vezi ‘New Chal-
lenges to Old Traditions’, J. R. W. Stott, The Message of Romans: God’s Good News for 
the World, (Leicester: IVP, 1994), p. 24-31. 

55  Vezi Robert L. Reymond, http://www.knoxseminary.org/Prospective/Fac-
ulty/KnoxPulpit/ rreymond_sanders-dunn.html (Accessed Nov. 2012); See also C. 
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de Lege”. John Piper. The Future of Justification, (Nottingham: IVP, 2008), carte dis-
ponibilă pentru a fi descărcată. 

 



 

 
1 Timotei 2:1-15 
Închinare publică în Casa lui Dumnezeu 
 
 
În această epistolă, fără îndoială că Pavel privește dincolo de Timotei, că-
ruia îi scrie, spre biserica efeseană. El vrea ca Timotei să regleze viața și 
închinarea bisericii datorită problemelor existente acolo. Conducerea în-
chinării publice îl preocupă mai mult în secțiunea aceasta. Hendriksen1 
sugerează următoarea abordare: 
 

- v1-7: Secțiunea A – Atunci când biserica vine laolaltă pentru 
închinare, rugăciunile trebuie făcute „din partea tuturor oa-
menilor”. 

- v8-15: Secțiunea B – Deopotrivă bărbații și femeile trebuie să se 
poarte adecvat: 
 

 1. Trebuie ca bărbații să ridice spre cer în orice loc mâini curate; 
2. Atunci când femeile se pregătesc „să meargă la biserică”, ele tre-
buie să se îmbrace cuviincios, iar în locul de închinare trebuie să 
arate că înțeleg și își acceptă poziția rânduită în mod divin. 

 
Pavel se ocupă de două aspecte principale ale închinării bisericii, rugă-
ciunea cu o perspectivă mondială, respectiv rolurile bărbaților și femei-
lor în închinarea publică. 

Adesea pierdem din vedere accentul pus pe misiune în aceste epistole. 
Și totuși, acesta este evident aici în mai multe feluri: 
 

- se subliniază mesajul misiunii. Este vorba despre „învățătura 
sănătoasă” (1 Tim. 1:10; 2 Tim. 4:3; Tit 1:9) și „cuvântul adevărului” 
(2 Tim. 2:15, 18), în opoziție cu învățătura falsă răspândită de 
„învățătorii Legii”. Literal este „depozitul” th.n paraqh,khn tēn para-
thēkēn - răspunsul misiunii la nevoia omului – „(Cristos) S-a dat pe 
Sine Însuși ca preț de răscumpărare pentru toți” (2:5-6) – este evi-
dențiat aici. 

- cristologia misionară proclamă că Isus este singurul „Mijlocitor în-
tre Dumnezeu și om” (2:5). 
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- chemarea lui Pavel de a predica neevreilor este menționată aici 
(2:7). El a fost pus „propovăduitorul Lui (Cristos)… ca să învețe pe 
neamuri credința și adevărul.” 

- comunitățile creștine din Efes și Creta aveau o responsabilitate în 
această misiune (1 Tim. 3:7; 5:14; 6:1; Tit 2:5, 9; 3:2, 8). Numele lui 
Dumnezeu nu trebuie să fie hulit, ci, fie că este vorba despre 
prezbiteri, văduve tinere, robi, soții, comunitatea credinței în an-
samblul ei trebuie să aibă un stil de viață care are impact asupra 
societății în care aceste categorii trăiesc. Însă aici găsim un alt ac-
cent. 

- misiunea lui Dumnezeu înaintează doar pe baza rugăciunii „pentru 
toți oamenii” (2:1-4). 

 
Towner2 evidențiază aluziile la VT în sintagma din v8 env panti. to,pw| 
en panti topō, literal, „în orice loc”. În urma argumentelor teologice pen-
tru misiune universală, bărbaților li se poruncește să se roage în maniera 
aceasta. Sintagma „în orice loc” din NT se găsește doar la Pavel (1 Cor. 
1:2; 2 Cor. 2:14; 1 Tes. 1:8) și, în folosirea ei în relație cu proclamarea 
Evangheliei, se face aluzie la Maleahi 1:11, tema închinării universale a 
neevreilor: „Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, Numele Meu este 
mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui 
Meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este Numele Meu în-
tre neamuri, zice Domnul oștirilor”. Această promisiune din VT trebuie 
să se împlinească prin Pavel, Timotei, Tit și comunitățile creștine prin in-
termediul stilurilor lor de viață din Efes și Creta, așa cum vom vedea în 
scurt timp în exegeză. 

Din nou, misiunea lui Dumnezeu trebuie să continue și după Pavel, 2 
Timotei fiind scrisă spre a-l încuraja pe mai tânărul său coleg să fie pre-
gătit să ducă mai departe mesajul (2 Tim. 1:6-14; 2:1-7; 3:10-17; 4:1-5, 
6-18). Timotei nu trebuie să se rușineze (2 Tim. 1:8), o poruncă despre 
care Towner3 afirmă că este un ecou al lui Romani 1:16, iar mărturisirea 
„Nu mi-e rușine” (v12) este un ecou al lui Isaia 28:16 și 50:7-8: „Dar Dom-
nul Dumnezeu M-a ajutat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind 
că nu voi fi dat de rușine.” Pavel și Timotei se găsesc pe aceeași linie de 
împlinire a promisiunii escatologice a Evangheliei în misiunea lui Dum-
nezeu pentru neamuri. Noi, la rândul nostru, ne găsim în aceeași situație, 
având aceeași chemare; noi ducem mai departe misiunea lui Dumnezeu, 
fie că suntem predicatori, prezbiteri, văduve tinere, soții, robi, sau creș-
tini simpli în comunitatea creștină locală. Acum focalizarea noastră se 
mută asupra pasajului. 
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În v1 observăm orizontul universal al responsabilității noastre în ru-
găciune. Oare Pavel încă mai vorbește despre problema din Efes? Sin-
tagma „de aceea” sugerează asta. Este posibil ca „învățătorii Legii” să fi 
fost influențați de o concepție elitistă în care Evanghelia era restricțio-
nată la câțiva privilegiați. Însă Pavel a afirmat că Cristos a venit „să mân-
tuiască pe cei păcătoși” – nu doar pe păcătoșii evrei. De patru ori Pavel 
subliniază acest aspect. Rugăciunile trebuie făcute pentru toți oamenii. 
Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți (v3-4); Cristos S-a 
dat pe Sine ca răscumpărare pentru toți (v6); Pavel era un propovăduitor 
ale credinței pentru toate neamurile (v7). Stott4 consideră intenționată 
această repetiție. Fee5 notează de asemenea că sublinierea clară, unică 
prezentă în întregul pasaj este că Evanghelia este pentru toți („toți oame-
nii”, v1, 4-6, 7). Rugăciunile și proclamarea bisericii îi vizează pe toți. As-
tfel, conținutul și chiar amploarea pasajului despre rugăciune (2:1-7) im-
plică faptul că aceasta era o problemă în Efes. Este „aproape de o factură 
polemică”.6 
 

Cum trebuie să ne rugăm (v1) 
Biserica trebuie să se roage. Pavel scrie: „întâi de toate”, având în vedere 
nu o întâietate la nivelul timpului, ci o întâietate la nivelul importanței.7 
Guy King8 sugerează că am putea diferenția aceste expresii felurite în fe-
lul următor – „rugăciuni” se referă la rugăciunile cu o preocupare gene-
rală; „cereri” sunt rugăciunile cu o preocupare specifică; „mijlociri” sunt 
rugăciunile cu o preocupare amplă, iar „mulțumiri” sunt rugăciunile cu o 
preocupare a recunoștinței. 

Este adevărat că „cereri” poartă ideea de mijlocire pentru anumite ne-
voi specifice, nevoi care sunt vitale și care ne afectează în mod profund. 
Însă de asemenea verbul de la care este derivat substantivul poartă ideea 
unei audiențe la rege! Pe când „cereri” ar putea sugera nevoi care sunt 
mai urgente sau legate de situații specifice, situații dificile, „rugăciuni” ar 
reprezenta îndemnul care privește aducerea acelor nevoi care sunt întot-
deauna prezente, nevoi generale. Suntem îndemnați să le aducem ca so-
licitări în prezența Domnului. 

Din nou, „mijlociri” desemnează rugăciuni specifice pentru persoane 
individuale. Vezi F.A. 12:5, unde biserica s-a rugat în mod specific pentru 
Petru. Duhul Sfânt face asta pentru noi (Rom. 8:27), precum și Isus, Ma-
rele nostru Preot (Evr. 7:25), care „trăiește pururi ca să mijlocească” pen-
tru noi. Oare noi facem asta pentru alții? 

Urmează „mulțumirile”. Aici este exprimarea recunoștinței sau grati-
tudinii pentru ceea ce Domnul a făcut deja pentru noi. El nu ne datorează 
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nimic, și este întristat de nerecunoștință, ca și în cazul celor zece leproși 
când doar unul s-a întors ca să aducă mulțumiri (Lc. 17:17). 
 

Pentru cine trebuie să ne rugăm (v1-2) 
Pavel face referire la „toți oamenii, pentru împărați… ” Stott9 descrie oca-
zia când era în concediu și a participat la o închinare publică. Slujitorul 
bisericii respective era plecat și el în concediu, așa că prezbiterul a rostit 
rugăciunea pastorală. S-a rugat ca slujitorul lor să se bucure de o vacanță 
bună, de asemenea ca două femei bolnave din congregație să fie vinde-
cate, și cam la asta s-a rezumat. Rugăciunea a durat vreo 30 de secunde. 
„Am plecat de acolo întristat, cu simțământul că acea biserică se închi-
nase Dumnezeului unui sătuc născocit de membrii ei. A lipsit complet 
menționarea nevoilor lumii și n-a fost nicio încercare de a cuprinde lu-
mea în rugăciune.” El a continuat: „Mă întreb uneori dacă înaintarea re-
lativ lentă spre pace și dreptate în lume, spre evanghelizarea lumii nu se 
datorează mai mult decât orice lipsei de rugăciune a oamenilor lui Dum-
nezeu.” Oare acesta este domeniul în care falimentăm? Oare rugăciunile 
noastre cuprind lumea, precum și familia noastră și vecinătatea bisericii 
noastre locale? 

F. B. Meyer, de la Melbourne Hall, Leicester a stat odată în casa lui A. 
B. Simpson, fondatorul Alianței Creștine și Misionare. Devreme dimi-
neața, d-l Meyer a coborât discret, gândindu-se că este primul care s-a 
trezit. Însă prin ușa deschisă parțial spre birou, l-a putut vedea pe A. B. 
Simpson stând în rugăciune. Avea înaintea lui un glob pământesc; punea 
degetul pe un loc și se ruga. Apoi îl învârtea, își punea degetul din nou pe 
un alt loc, și se ruga. Mai apoi, în timp ce F. B. Meyer privea fără să fie 
observat, A. B. Simpson s-a înclinat înainte, a luat întregul glob pămân-
tesc în brațe, l-a cuprins și a început să plângă. 

Referirea la rugăciune făcută pentru „împărați” este remarcabilă, în-
trucât, la vremea respectivă nu se știa despre existența niciunui condu-
cător creștin în lumea primului secol. Ne aducem aminte de încurajarea 
dată de Ieremia poporului dus în exil din Ierusalim în Babilon, „Urmăriți 
binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, 
pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei” (Ier. 29:7; de asemenea 
Ezra 6:10 care conține îndemnul: „să se roage pentru viața împăratului și 
a fiilor lui”. 

Termenul „împărat” era folosit cu referire la monarhul roman din lu-
mea vorbitoare de limbă greacă; aici poate fi doar o referire generală la 
monarhii romani sau la monarhii romani vasali. „Toți cei înălțați în dre-
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gătorii” se referă la orice tip de funcționar inferior, toți având poziții im-
periale pe cuprinsul imperiului. Tertulian afirma: „Ne rugăm de aseme-
nea pentru împărați, pentru slujitorii lor și pentru cei aflați la putere, ca 
domnia lor să poată continua, ca statul să aibă parte de pace și ca sfârșitul 
lumii să fie amânat.”10 

Pavel scrie că rezultatul acestui fel de rugăciune este „să putem duce 
astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.” El 
are în vedere mai întâi lipsa războiului și a conflictelor civile, ceva similar 
idealului elenist. Așa că, în contextul misiunii din 1 Timotei 2, a-L căuta 
pe Dumnezeu cu privire la „toți cei ce sunt înălțați în dregătorii” poate 
genera circumstanțe care să facă posibilă mărturisirea. Condițiile pașnice 
vor facilita predicarea Evangheliei și plantarea de noi biserici. 

Observați câteva învățături importante cu privire la biserică și stat 
(implicite la punctul acesta). 
 

1. Este responsabilitatea statului să păstreze pacea și să-și protejeze 
cetățenii de orice le-ar perturba viețile. 

2. De asemenea, este responsabilitatea lui de a pedepsi răul și de a 
promova binele astfel încât bisericile să fie libere să se închine 
Domnului și să răspândească Evanghelia. 

3. Pe de altă parte, este responsabilitatea bisericilor locale să se roage 
pentru stat și pentru conducătorii acestuia și să-I mulțumească lui 
Dumnezeu atunci când este prezentă o guvernare bună. 

 
Rugăciunea către Dumnezeu poate influența starea de lucruri și Dumne-
zeu îl poate mântui pe cel mai rău – El l-a mântuit pe Pavel. Vezi de ase-
menea Ioan 3:5-10; Dan. 2:46-49; 3:28-30; 4:34-37. Acești oameni tre-
buie să conștientizeze că există un Dumnezeu în ceruri. 

În v2, ce sunt „evlavia” și „cinstea”? Termenii folosiți sunt euvsebei,a| 
și semno,thj eusebeia și semnotēs. Termenul eusebeia este folosit adesea 
de Pavel în aceste epistole (1 Tim. 2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Tim. 
3:5; Tit 1:1) dar în afara lor doar de câteva ori în NT (F.A. 3:12; 2 Pet. 1:3, 
6, 7; 3:11). Prin urmare, modul nostru de înțelegere a acestui termen este 
important pentru perspectiva lui Pavel asupra stilului de viață creștin al 
comunității. 

Towner11 se concentrează asupra acestor două cuvinte. În ce privește 
eusebeia, el evidențiază folosirea acestuia în gândirea etică elenistă și, în 
mod specific, întrebuințarea acestuia în privința cultului lui Artemis. În 
cultura greacă exprima atitudinea de reverență față de persoană și lu-
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cruri (strămoși, rudenii în viață, domnitori, adică respectul față de diferi-
tele grade din viață), cu orientarea lor religioasă care decurge din asta, 
din moment ce toți erau în grija zeilor. Echivalentul roman pentru euse-
beia era pietas care se referea la aceleași lucruri felurite care pretindeau 
respect. În vreme ce utilizarea conceptului în contextul greco-roman și 
îndeosebi în legătură cu Artemis este limpede, din perspectiva lui 
Towner, ceea ce este important este grija iudaismului elenist față de co-
munitatea evreiască din diaspora ca să interpreteze credința proprie 
pentru societatea contemporană ne-evreiască. Ei l-au folosit pentru a ex-
prima în greacă legătura dintre cunoașterea singurului Dumnezeu, 
teama de Domnul și purtarea care decurge din asta. Asta este ceea ce a 
determinat înțelesul lui în NT. La temelia termenului stă conceptul cu-
noașterii lui Dumnezeu și a purtării care trebuie să izvorască din această 
cunoaștere. Acesta singur este creștinismul autentic, în dimensiunea in-
ternă și externă. Este pus în contrast cu avse,beia asebeia (1 Tim. 1:9; 2 
Tim. 2:16; Tit 2:12), „păgânătatea”. Ceea ce oponenții lui au prezentat bi-
sericilor ca fiind „evlavie”, Pavel a demascat ca fiind ceva superficial și 
golit de o cunoaștere autentică a lui Dumnezeu, în pofida afirmațiilor lor 
că dețin o cunoaștere superioară a lucrurilor divine.”12 

Și totuși, se pare că Pavel a folosit termenul mai amplu decât doar ca 
un răspuns dat oponenților lui. Ținând cont de utilizarea extensivă a lui 
eusebeia în aceste epistole, devine limpede că el răspunde la modul în 
care acesta a fost folosit în mod obișnuit în etica greacă și romană și în 
cadrul cultului lui Artemis. Cultura vremii a trebuit să se confrunte cu 
provocarea Evangheliei creștine potrivit căreia această virtute cardinală 
putea fi dobândită numai prin adevărata cunoaștere a singurului Dum-
nezeu (1 Tim. 1:17) și prin credința în Cristos, singurul Mijlocitor (1 Tim. 
2:5) „care S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare” și prin puterea Duhu-
lui Sfânt (2 Tim. 1:7). 

În ce privește cuvântul semnotēs și familia lui lexicală, semnificația în 
greaca seculară și în rândul scriitorilor evrei eleniști și al iudaismului 
este de demnitate exterioară, seriozitate, respectabilitate, reverență la 
nivelul comportamentului și vorbirii, o conduită care merită respect. Pa-
vel folosește de asemenea cuvintele înrudite în aceste epistole pentru a 
descrie purtarea conducătorilor (1 Tim. 3:4, 8, 11) care trebuie să arate 
o comportare respectabilă, demnă în contrast cu cultura, care era carac-
terizată de vorbire nesinceră, beție, neonestitate și defăimare. De aseme-
nea, ceea ce se aștepta de la conducători, se aștepta de la toți (Tit 2:2, 7). 
Aceasta este mărturia misiologică necesară pentru cultura contempo-
rană. 
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Așadar, ce putem spune despre „evlavie” din aceste scrieri? 
 

- Cât privește NT, „evlavia” este cea mai proeminentă aici în aceste 
epistole pentru descrie un stil de viață cu adevărat creștin. 

- Lucrarea lui Cristos este cea care stă la temelia ei (1 Tim. 3:16). Tit 
ne amintește de asemenea asta (Tit 2:11-12), „Harul lui Dumnezeu 
care aduce mântuire s-a arătat… să o rupem cu păgânătatea și să 
trăim în veacul de acum… cu evlavie” (euvsebw/j eusebōs adverbul). 

- Izvorul ei este adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu descoperită în 
Evanghelie și implică dedicarea față de adevăr (Tit 1:1); de aseme-
nea 1 Tim. 6:3-6, „învățătura care duce la evlavie” (v3). 

- Descrie un stil de viață pe care creștinii sunt îndemnați să-l urmeze 
(1 Tim. 4:7; Tit 2:12). 

- Este în contrast cu purtarea învățătorilor falși a căror teologie a fost 
separată de trăirea onorabilă. 

- Este un termen cuprinzător cu privire la viața creștină 
- Este stilul de viață misionar, mărturia bisericilor locale într-o cul-

tură străină.  
 

Comentariu suplimentar 
„Evlavia” este un stil de viață absolut vital pentru a influența comunitatea 
locală. Din nou și din nou, suntem avertizați în aceste epistole cu privire 
la pagubele care pot fi produse de credincioșii din plan local care nu tră-
iesc așa cum ar trebui. Fie că facem parte din conducere, fie că suntem 
doar membri în biserica locală, bătrâni sau tineri, mesajul este clar.  
Când sunt aleși prezbiteri potriviți, aceștia „trebuie să aibă și o bună măr-
turie din partea celor de afară” (1 Tim. 3:7). Văduvele vârstnice trebuie 
„să fie cunoscută pentru faptele ei bune”, iar cele tinere trebuie „să nu dea 
potrivnicului niciun prilej de ocară”, 1 Tim. 5:9, 14 și, din nou, femeile 
tinere trebuie să trăiască în așa manieră cu soții lor „pentru ca să nu se 
vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu” (Tit 2:5). Robii trebuie să-și 
respecte în așa fel stăpânii încât „Numele lui Dumnezeu și învățătura să 
nu fie vorbite de rău” (1 Tim. 6:1). La nivelul vorbirii și conduitei, bărbații 
mai tineri din Creta trebuie să trăiască așa încât „potrivnicul să rămână 
de rușine și să nu poată să spună nimic rău de ei” (Tit 2:8). 

Îmi aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu un conducător spi-
ritual local din România și de evaluarea tristă și din inimă făcută de 
acesta cu privire la mărturia unor biserici locale. Din pricina unor lucruri 
care se petrecuseră în trecut și a unor comportamente inacceptabile din 
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partea unor creștini locali în diferite biserici, el a făcut următorul comen-
tariu: „Ar fi mai bine să trecem cu buldozerul peste unele clădiri de bise-
rici și să reîncepem de la zero lucrarea!” El simțea că acesta era singurul 
mod în care mărturia putea fi recuperată. În anumite situații este o ne-
voie de pocăință și întoarcere la faptele dintâi (Apoc. 2:5) – un îndemn 
ulterior care-i este transmis bisericii locale din Efes. 

În v3-4, rugăciunile din v1 sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu. 
Un asemenea mod de rugăciune „este bun și bine primit înaintea lui Dum-
nezeu, Mântuitorul nostru”. Aici este prezentă o legătură cu o afirmație 
găsită de mai multe ori în Deuteronom (Deut. 12:25, 28; 12:19; 21:9), 
unde sunt menționate acțiuni care se ridică la standardul poruncilor lui 
Dumnezeu. De asemenea, sintagma „bine primit” avpo,dektoj apodektos 
ne aduce aminte de Levitic, acolo unde folosirea lui dekto,j dektos, menți-
unea din LXX, ex. Lev. 1:3 și urm. face referire la jertfe plăcute lui Dum-
nezeu. Așadar, sublinierea este că cele câteva forme de mijlocire ale co-
munității sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Prin prezența termenului 
„Mântuitor” aici, un cuvânt care-L prezintă drept sursa finală de Mântu-
ire, Dumnezeu Își încurajează poporul să fie activ întrucât, în urma rugă-
ciunilor lor făcute pentru toți oamenii, această mântuire poate fi reali-
zată! Towner13 ne reamintește de natura vitală a acestei lucrări de rugă-
ciune. „Nu este doar o practică bisericească opțională care-i este pe plac 
lui Dumnezeu, ci este o practică pe atât de indispensabilă vieții bisericii 
cu Dumnezeu pe cât erau jertfele în vremea anterioară venirii lui Cristos.” 
Ce înseamnă asta pentru noi? Când biserica este la rugăciune, noi oare 
suntem vreodată prezenți? Avem o obligație. Aici găsim o posibilitate în-
cântătoare – putem fi cu adevărat implicați prin rugăciunile noastre în 
misiunea lui Dumnezeu, în ceea ce El face în lume! 
 

De ce trebuie să ne rugăm v3-7 
Apostolul se focalizează ÎNTÂI asupra lui Dumnezeu și a tuturor oameni-
lor 

Motivul pentru care biserica ar trebui să-i cuprindă pe toți oamenii cu 
rugăciunile ei este pentru că aceasta este întinderea voii lui Dumnezeu – 
să-i mântuiască pe toți oamenii. Pavel, așa cum am menționat, este con-
știent că învățătorii Legii aveau o atitudine naționalistă și considerau că 
doar cei „inițiați” erau binecuvântați. Însă Epistolele adresate lui Timotei 
și Tit au un accent universal (1 Tim. 2:1, 4, 6; 4:10; 2 Tim. 1:11; 4:17; Tit 
2:11). Însă, Pavel n-a fost un universalist, vezi 3:6, care vorbește despre 
a cădea sub osândă; 5:24 vorbește despre păcate care ne aduc sub jude-
cată; și 6:9, cu referire la „prăpăd și pierzare”. 
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La punctul acesta, unii teologi s-au simțit obligați să se focalizeze asu-
pra unor afirmații și să le discute în relație cu chestiunea mai amplă a 
alegerii. Mă refer la afirmații precum: „Dumnezeu voiește”; „toți oame-
nii”; să fie mântuiți”. Demersul acesta s-ar putea dovedi util, însă trebuie 
să fim atenți ca să nu pierdem din vedere ideea principală a pasajului și 
intenția apostolului. 

În primul rând, „Dumnezeu voiește”; verbul qe,lei thelei ar trebui înțe-
les într-o notă puternică „a voi”, nu într-un sens diminuat ca și „a dori”. 
Vezi utilizarea lui în Rom. 9:18; 1 Cor. 4:19; 12:18; 15:38; Col. 1.27. Vezi 
de asemenea 1 Cor. 12:18 și 12:11. Așadar, nu este deloc nevoie să se 
susțină aici un sens diminuat și să se sugereze că thelei exprimă doar o 
simplă dorință, în vreme ce adevăratul scop este de a mântui doar un nu-
măr limitat. Fără îndoială că ar trebui să înțelegem „mântuiți” ca refe-
rindu-se nu la mântuirea ori păstrarea din punct de vedere fizic, ci la sen-
sul lui spiritual plenar. Contextul lui 1 Timotei cu caracterul exclusiv sus-
ținut de învățătorii falși înseamnă că thelei este cel mai bine înțeles drept 
intenția universală a lui Dumnezeu de a mântui. Desigur că asta afectează 
interpretarea dată sintagmei „toți oamenii” sau „întreaga omenire”. Mai 
degrabă decât o discuție despre alegere în care interpretarea va fi „toate 
tipurile de oameni/popoare”, adică o alegere particulară,14 această afir-
mație pur și simplu continuă tematica universalității în pasaj. Aici misiu-
nea la neamuri (v7) este cea avută în vedere. Întinderea voii lui Dumne-
zeu sau a scopului Său mântuitor include lumea neevreilor.  

Prin urmare, așa ar trebui să interpretăm sintagma pa,ntaj av-
nqrw,pouj pantas anthrōpous. Mai degrabă decât însemnând „toți oame-
nii fără excepție”, care ar fi o afirmare a „universalismului”, ignorând ac-
centul pus pe condiția credinței (1 Tim. 1:16; 3:16; 4:10; 2 Tim. 1:5; 3:15; 
Tit 1:1; 3:8) sau, alternativ, însemnând „toți cei aleși” sau „toate tipurile 
de oameni”, „contextul arată că includerea neamurilor alături de evrei în 
mântuire este chestiunea primordială aici… accesibilitate universală la 
mântuirea lui Dumnezeu… ”15 Voia lui Dumnezeu – contrar perspective-
lor eronate ale învățătorilor falși – este că, evreu și neevreu deopotrivă, 
vor „ajunge la cunoștința adevărului.” Fără îndoială că expresia aceasta a 
fost scrisă pentru a sublinia că trebuie făcută o lucrare care trece dincolo 
de orizontul evreilor, că biserica trebuie să dea uitării mentalitatea ei in-
trovertită și ezoterică, sau o mentalitate de tipul „numai noi” și să recu-
noască faptul că ei trebuie să fie implicați în misiunea lui Dumnezeu de 
a-i câștiga „pe toți oamenii”, având ca sprijin rugăciunea adevărată. În ca-
litate de biserică a secolului XXI, noi trebuie să ne analizăm mentalitatea 
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și să ne întrebăm ce anume facem ca participanți la misiunea lui Dumne-
zeu? Pe câți încercăm să-i vedem venind „la cunoștința adevărului?” 
Această afirmație finală consideră convertirea ca fiind decizia rațională a 
oamenilor care aud adevăratul mesaj al adevărului, în contrast cu învă-
țăturile false ale învățătorilor Legii. Așadar, aici Pavel a folosit o hendi-
adă, explicând mai plenar sensul expresiei „să fie mântuiți” mai devreme 
în acest verset.16 

Astăzi nevoile sunt ample. În plan local, și anume în România17, într-o 
țară cu aproximativ 21 de milioane de oameni, potrivit celor de la Opera-
tion World, sunt cam 5,4% evanghelici; mai puțin de 1% localizați în par-
tea sudică a țării. Încă sunt 8.000 de sate fără o „biserică bazată pe Evan-
ghelie”. SGA (ramura britanică) a oferit următoarea informare despre ță-
rile care înconjoară România:18 Moldova, vecinul de la nord-est al Româ-
niei, cu o populație de aproximativ 3.5 milioane are doar 6% evanghelici. 
Serbia și Ungaria se învecinează pe uscat în partea vestică. Serbia, cu o 
populație de 8 milioane, are doar 0.01% evanghelici, iar Ungaria, cu o po-
pulație de 10 milioane, are 0.8%! Bulgaria, vecinul de la sud, are 2% 
evanghelici la o populație de 7.5 milioane. Ucraina are 40.000 de români 
care trăiesc în sate aproape de granița cu România. Oare toate aceste țări 
care împart o graniță pe uscat cu România nu reprezintă Samaria ei (F.A. 
1:8)? 

De-a lungul globului, filiala din SUA a organizației New Tribes Mission 
(Misiunea pentru Noile Triburi), a evidențiat faptul că, dintre cele 6500 
de grupuri etnice de la nivel mondial, 2500 sunt încă neevanghelizate – 
1.6 miliarde de persoane sunt complet neevanghelizate.19 Alte statistici 
sunt atât de solicitante; ele strigă spre noi… Sunt 6.7 miliarde de per-
soane în lume, însă doar 748 de milioane sunt evanghelici.20 De aseme-
nea, 1.5 miliarde sunt musulmani; 971 de milioane sunt hinduși; 626 de 
milioane sunt budiști. Se estimează că 86% dintre toate grupurile nee-
vanghelizate trăiesc în regiunea numită „Fereastra 10/40”, localizată în-
tre paralelele 10 și 40 latitudine nordică și de la coasta vestică a Africii 
până la coasta estică a Asiei.21 Din nou, 90% dintre misionarii creștini 
lucrează între grupuri etnice deja evanghelizate; 10% lucrează între gru-
puri etnice neevanghelizate.22 Se susține că peste 70.000 de oameni mor 
zilnic fără Isus în părțile neevanghelizate ale lumii.23 The World Evange-
lization Research Center (Centrul de Cercetare pentru Evanghelizarea 
Lumii) afirmă că din 648 de milioane de creștini evanghelici, la 70% nu 
li s-a spus niciodată despre cele 1.6 miliarde de persoane neevangheli-
zate din lume.24 
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Discutând despre contribuția misionarilor vestici, Yohannan afirmă că 
aproximativ 86 de țări interzic sau îi restricționează; din nou, doar 10% 
până la 33% dintre misionarii vestici sunt implicați în evanghelizare și 
plantare de biserici și, din nefericire, până la ½ dintre toți misionarii noi 
nu rezistă dincolo de prima lor perioadă pe câmpul de misiune.25 El mai 
evidențiază că doar ¼ dintre misionarii proveniți din America de Nord și 
care merg într-o altă cultură sunt implicați în activități evanghelistice 
(precum predicare, traducere, plantare de biserici și învățare), în vreme 
ce, în realitate, ¾ dintre aceștia sunt implicați în chestiuni administrative 
și muncă de susținere (precum agricultură, aviație, dezvoltarea comuni-
tății, alfabetizare, medicină și demersuri de ajutorare).26 

S-ar putea ca unii cititori să nu fie stârniți de aceste statistici. Poate că 
istorisirea visului lui Amy Carmichel27 îi va mișca pe alții: 
 

- Bubuiturile se auzeau clar toată noaptea și întunericul stârnea 
groază în jurul meu asemenea unei entități vii, cu simțiri. Nu pu-
team adormi, așa că am stat trează și, privind, după cum se părea, 
am văzut următoarele: 

- Că stăteam pe un gazon buruienos, iar la picioarele mele s-a deschis 
un abis abrupt spre un tărâm infinit. M-am uitat, dar nu i-am văzut 
baza; doar figuri neclare, negre și răsucite în furie, și cavități adânci 
învăluite în umbre și adâncimi de nepătruns. M-am tras înapoi, 
amețită de acel abis. 

- Mai apoi am zărit figurile unor oameni mergând în șir, una câte una, 
de-a lungul gazonului. Se îndreptau spre margine. Era o femeie cu 
un bebeluș în brațe și un alt copilaș care se ținea de rochia ei. Ea se 
afla chiar pe buza prăpastiei. Apoi am văzut că era nevăzătoare. A 
ridicat piciorul ca să facă următorul pas… A pășit în aer. Căzuse, iar 
copiii căzuseră odată cu ea. Oh, cum țipau în cădere! 

- Ulterior am văzut mai multe râuri de oameni venind din toate di-
recțiile. Cu toții erau orbi complet; cu toții se îndreptau direct spre 
marginea prăpastiei. Se auzeau hohote de îndată ce-și dădeau 
seama de cădere și mâini neajutorate reținând, strângând aerul li-
ber. Însă unii au căzut în tăcere, fără niciun sunet. 

- Apoi m-am întrebat mirată, cu o mirare care era pur și simplu ago-
nie, de ce nu-i oprea nimeni la margine. Eu nu puteam. Eram imo-
bilizată la pământ și puteam doar să strig; deși m-am sforțat și am 
încercat, am reușit doar să șoptesc ceva. 

- După aceea am văzut că de-a lungul marginii erau santinele la anu-
mite intervale. Dar intervalele erau prea distanțate; între ele erau 
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deschizături ample, nepăzite. Și peste aceste deschizături oamenii 
cădeau în orbirea lor, aproape fără avertizare; iar gazonul verde îmi 
părea roșu ca sângele, iar abisul se căsca asemenea gurii iadului. 

- Apoi am văzut, ca o imagine de mici dimensiuni a păcii, un grup de 
oameni aflați sub niște copaci, stând cu spatele la prăpastie. Făceau 
lanțuri de petale. Uneori, când un țipăt ascuțit brăzda văzduhul și 
ajunge la ei, îi tulbura, acestora părându-li-se un sunet mai degrabă 
vulgar. Iar dacă unul din grupul lor se punea în mișcare și dorea să 
plece și să vină în ajutor, atunci toți ceilalți îl trăgeau în jos. „Ce rost 
are să fii atât de entuziasmat? Trebuie să aștepți o chemare clară ca 
să pornești! Nu am terminat încă lanțul de petale. Ar fi o dovadă de 
egoism din partea ta”, i-au spus ei, „să ne lași să isprăvim singuri 
munca.”  

- Era un alt grup. Era compus din oameni a căror mare dorință era să 
recruteze mai multe santinele; dar au descoperit că foarte puțini 
erau interesați de asta, iar uneori nu se găseau santinele pe buza 
prăpastiei kilometri fără număr. 

- Odată o fetiță stătea singură la locul ei, făcându-le înapoi altora din 
mână; însă mama ei și alte rudenii au strigat-o și i-au adus aminte 
că învoirea expirase; nu trebuia să încalce regulile. Și, fiind obosită 
și având nevoie de o schimbare, trebuia să meargă și să se odih-
nească o perioadă; însă nimeni n-a fost trimis să păzească marginea 
ei, și fără contenire oameni cădeau, ca o cascadă de suflete. 

- Odată un copil a fost surprins lângă un smoc de iarbă care creștea 
chiar pe marginea abisului; s-a apucat strâns și spasmodic, a strigat, 
dar nimeni nu părea să-l audă. Apoi rădăcinile ierbii s-au desprins 
și, cu un strigăt, copilul a căzut, cele două mâini micuțe ale lui încă 
ținându-se strâns de mănunchiul de iarbă dezrădăcinat. Iar fetița 
care tânjea să se întoarcă la marginea abisului a crezut că l-a auzit 
pe micuț plângând, așa că s-a ridicat brusc și a vrut să pornească; 
ea a fost mustrată, și i s-a adus aminte că nimeni nu este obligat să 
se afle într-un anumit loc; ei știau că erau alții care să păzească su-
ficient de bine prăpastia. Și mai apoi au cântat un imn. 

- Apoi în timpul imnului s-a auzit un alt sunet ca durerea a milioane 
de inimi zdrobite adunată într-o singură cădere, un singur strigăt. 
Și o groază a unei mari întunecimi s-a coborât peste mine, căci 
știam ce era acesta – era Strigătul Sângelui. 

- După aceea a răsunat un glas, glasul Domnului. „Și El a spus: <Ce-ai 
făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine!>” 
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- Acele bătăi încă se aud apăsat, întunericul încă mă face să mă cutre-
mur și-mi dă frisoane; am auzit aclamațiile diavolilor care dansau 
și chiotele sălbatice și stranii ale celor posedați aflați chiar dincolo 
de poartă. 

- Ce contează, la urma urmei? Așa s-au petrecut lucrurile ani la rând; 
și așa vor continua ani la rând. De ce să dai importanță la asta? 
Dumnezeu să ne ierte! Dumnezeu să ne trezească! Să ne rușinăm de 
împietrirea noastră! Să ne rușinăm de păcatul nostru! 

 
Aceste cuvinte i-au mișcat pe mulți (inclusiv pe autor) și i-au făcut să-și 
recunoască responsabilitatea de a face tot ce pot pentru a sta în spărtură 
undeva… Dumnezeul care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți nu are 
mai multe căi prin care să se întâmple asta. Există un singur mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni. 
 

Cristos și toți oamenii v5-6 
Pavel afirmă: „Căci este un singur Dumnezeu”. Aceasta este o abreviere a 
ce se cunoaște drept Shema (Deut. 6:4), declarația evreiască de credință 
care oglindește crezul în Dumnezeul cel viu, în contrast cu numeroșii zei 
ai neevreilor. Pavel a mai folosit-o anterior (Gal. 3:20; 1 Cor. 8:6; Ef. 4:5-
6 și în Rom. 3:29-30 unde scrie despre un Dumnezeu care-i include pe 
neevrei ca și pe evrei pe singura cale a justificării. 

„Există un singur Mijlocitor”. Termenul de aici este mesi,thj mesitēs cu-
noscut din domeniul legal ori comercial ca un negociator care poate ajuta 
două părți să facă o tranzacție ori să rezolve o dispută. Iov însuși a tânjit 
după asta: „Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-și pună mâna 
peste amândoi” (Iov 9:33). În uzanță teologică, termenul implică realiza-
rea reconcilierii între păcătoși și un Dumnezeu sfânt. 

Stott28 evidențiază 3 poziții care privesc alte religii și legătura lui Isus 
Cristos cu acestea. 

 
- „exclusivismul”: Isus este singurul Mântuitor, mântuirea este doar 

prin credința în El. Implică inclusivismul într-un sens, și anume, o 
ofertă universală de mântuire – însă în Cristos. 

- „inclusivismul”: Isus Cristos este Mântuitorul, însă El mântuiește 
oameni diferiți în modalități diferite, îndeosebi prin intermediul re-
ligiei lor. 

- „pluralismul”: asta implică acceptarea validității mântuitoare inde-
pendente a diferitelor religii, negând unicitatea lui Cristos. 
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În vremea lui Pavel erau multe religii, „mulți dumnezei” și „mulți domni”. 
Însă, Pavel a afirmat că este UN SINGUR DUMNEZEU și UN SINGUR MIJ-
LOCITOR. Pavel scrie despre „omul Isus Cristos.” În capitolul precedent, 
El a fost pus în legătură cu Tatăl și era descris ca preexistent. Însă aici 
„mijlocirea” a fost realizată de Cristos în umanitatea Lui și prin moartea 
Sa umană pentru noi. În textul grecesc, nu există niciun articol aici, avem 
doar a;nqrwpoj (anthrōpos), adică „om, Isus Cristos”, care indică mai mult 
spre natura și atributele Sale ca ființă umană. Nașterea Lui ca om sau par-
ticiparea Sa deplină la umanitate a fost necesară dacă dorea ca „moartea 
umană” a Lui să fie reprezentativă pentru noi, în solidaritate cu noi și 
substitutivă, ca „răscumpărare”. O răscumpărare era prețul plătit pentru 
eliberarea sclavilor, pentru dezrobirea lor. Aici citim despre avntilutron 
antilutron – prețul de schimb care reprezenta temeiul în baza căruia noi 
am fost eliberați. Morris29 înțelege cuvântul de aici ca „răscumpărare 
substitutivă”, evidențiind utilizarea prepoziției avnti. anti. Versetul 
afirmă că el S-a dat „pe Sine”, e`auto.n heauton, un pronume reflexiv care 
subliniază că moartea Lui a fost o jertfă de Sine voluntară. De asemenea, 
această moarte a fost pentru toți – desigur, eficientă în sensul de aducă-
toare de mântuire pentru toți cei care cred (4:10) – însă utilizarea lui 
„toți” indică spre tonul universal al întregului pasaj.  
 

Evanghelia pentru toți oamenii 2:7 
În vremea de față trebuie să se depună mărturie. Pavel a fost desemnat 
(diateza pasivă este folosită pentru a sublinia că aceasta este inițiativa lui 
Dumnezeu) ca un herald sau un proclamator al Evangheliei către nea-
muri și un apostol – el afirmă asta cu tărie: „Spun adevărul în Cristos, nu 
mint”. Această afirmație a fost înțeleasă în mod felurit, însă probabil că 
este cel mai bine înțeleasă în legătură cu întregul argument împotriva ex-
clusivității promovate de învățătorii falși și spre a accentua obligația uni-
versală de a împărtăși Evanghelia cu toți oamenii. Prin urmare, Pavel este 
de asemenea un „învățător al neamurilor”. Cuvintele „credința și adevă-
rul” au generat diferite sugestii de interpretare. Unii privesc această sin-
tagmă ca referindu-se la conținutul învățăturii, „un învățător al adevăra-
tei credințe”; însă cel mai probabil ele înseamnă învățând/vestind mesa-
jul misionar cu credincioșie și sinceritate în toată lumea, adică Pavel era 
un învățător autentic și credincios. 
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Comentariu suplimentar 
Atunci când Dumnezeu l-a ales pe Pavel să predice neamurilor adevărul 
Evangheliei (vezi de asemenea 1 Tim. 3:16; 4:10; 2 Tim. 1:11; Tit 2:11; 
3:4), El Și-a dovedit voia de a duce vestea bună despre un singur Mijloci-
tor tuturor popoarelor și astfel, întreaga lume trebuie să fie subiectul ru-
găciunilor și misiunii bisericii. Însă oare noi împărtășim și suntem cu 
adevărat afectați de acest concept al misiunii de-a lungul globului – așa 
cum, de pildă, a fost A. B. Simpson? Unele aspecte trebuie lămurite, dez-
voltând ceea ce s-a spus în introducerea acestei lucrări. A circulat noțiu-
nea potrivit căreia misiunea a început doar odată cu ivirea NT sau cu tri-
miterea din partea lui Cristos cel înviat din evanghelii sau Faptele Apos-
tolilor. Avem nevoie mai întâi de o nouă înțelegere a rădăcinilor misiunii 
în Dumnezeu Însuși în eternitate (Gal. 4:4; Ef. 1:9-10; 1 Pet. 1:12-20). De 
asemenea, recunoașterea că fundamentele misiunii sunt clar exprimate 
în întreg VT. Trebuie menționat din nou Wright30, cel care a explicat ce 
stă la baza lucrării sale intitulate The Mission of God (Misiunea lui Dum-
nezeu): 
 

Preocuparea mea majoră a fost aceea de a dezvolta o abordare a hermeneu-
ticii biblice care vede misiunea lui Dumnezeu (și participarea la ea a popo-
rului lui Dumnezeu) ca un cadru în care putem citi întreaga Biblie. Din per-
spectiva mea, misiunea este o cheie majoră care descuie întreaga narațiune 
macro a canonului Scripturii. 

 
În opinia mea, trebuie să se înceapă de la relatarea creației din Geneza și 
de la căderea literală a omului în păcat din grădina Eden și, desigur, de la 
promisiunea din Geneza 3:15 privitoare la sămânța femeii care urma să 
distrugă capul șarpelui. Relatarea continuă după potop cu turnul Babel 
atunci când „tot pământul” se afla în răzvrătire față de Dumnezeu (Gen. 
11:1, 4, 8, 9). Dumnezeu alege o familie și-l cheamă pe Avram .  

Sugestia lui Wright31 în ce privește Geneza 12:2 că ar trebui să tradu-
cem prin: „Mergi și fii o binecuvântare!”, este atractivă. Un lucru este lim-
pede: Dumnezeu alege familia lui Avram – poporul Israel ca poporul care 
urma să devină unealta Sa de misiune pentru națiuni. În mod normal, co-
mentatorii sugerează că sunt două trăsături care caracterizează lucrarea 
misionară a Israelului, și anume unicitatea sa dată de legământ (Deut. 
4:32-40), care implica experimentarea de către ei a revelației primite de 
la Dumnezeu la Sinai alături de cunoașterea lor unică a Dumnezeului viu 
și de răscumpărarea lor de către Dumnezeu în Exod. De asemenea, parti-
cularitaea lor etnică, urmând „calea Domnului” (Gen. 18:19; Exod 19:3-
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6). Ei erau poporul Lui, supuși voii Lui și chemați să o exprime în modul 
de viață al comunității lor. Ca și în epistolele adresate lui Timotei și Tit, 
în privința Israelului nu putea fi o misiune eficientă fără etică, nici măr-
turie pentru întregul pământ fără acest stil de viață. 

Prin urmare, se poate afirma că misiunea a fost scopul universal în 
alegerea de către Dumnezeu a lui Avram și a poporului Israel. Acest fapt 
este exprimat clar în VT și nu este doar o revelație a NT (Gen. 12:3; 18:18; 
22:18; 26:4-5; 28:14; 35:11; cf. ș Ps. 22:27; 72:17; Ier. 4:1-2 etc., unde 
ecouri suplimentare ale acestei teme pot fi găsite). Dumnezeu este, de 
fapt, un Dumnezeu misionar, al cărui scop este să recâștige toată creația 
pentru Sine, și El nu va avea odihnă până când nu va fi așezat o cunoaș-
tere despre Sine în toate colțurile pământului. Acest scop al misiunii duce 
de la Israel spre Cel care este „sămânța” lui Avraam (Gal. 3:16), și anume 
Cristos ca Mesia și de la El spre misiunea mai amplă pentru copiii noului 
legământ ai lui Avraam, incluzând deopotrivă evrei și neamuri, în Cristos, 
care vor fi martorii Lui. Într-o lucrare mai timpurie a sa, Wright32 conclu-
zionează: 
 

Răspunsul lui Dumnezeu pentru starea deplorabilă a omenirii n-a fost să 
strecoare grabnic indivizi în cer, ci să creeze o comunitate nouă pe pământ 
care să fie o „lumină pentru popoare”. Porunca lui Isus pentru ucenici „Îmi 
veți fi martori… ” (Lc. 24:48; F.A. 1:8) a fost un ecou al mesajului dat de 
Yahweh lui Israel, mandatat în mod similar cu sarcina de a confirma națiuni-
lor identitatea lui Yahweh drept singurul Dumnezeu adevărat și sursa mân-
tuirii (Is. 43:10-12). Misiunea nu este doar o responsabilitate a misionarilor, 
ci rațiunea existenței întregului popor al lui Dumnezeu. 

 
Așadar, putem spune că inițial națiunile au fost doar niște observatori ai 
ceea ce Dumnezeu făcea pentru, în și prin Israel (Exod 15:14-18; Deut. 
4:6-8; Ios. 2:8-11; Ez. 36:16-23). Națiunile au fost de asemenea chemate 
să se alăture în lăudarea Dumnezeului lui Israel și Isaia 56:3-8; 66:18-21 
au profețit că, în final, ele vor fi incluse pe măsură ce mântuirea se întinde 
până la marginile pământului. Misiunea lui Dumnezeu spre națiunile de 
neevrei este în directă legătură cu persoana Robului suferind (Is. 42:1-4; 
49:1-6) și cu moartea Lui (Is. 52:13-53:12). În v12 din acest pasaj, națiu-
nile sunt văzute drept darul lui Dumnezeu dat Robului ca răspuns la as-
cultarea și suferința Lui. Este limpede că, nu doar scriitorii evangheliilor, 
ci și Isus Însuși, au fost conștienți că lucrarea și misiunea Acestuia erau o 
împlinire a acestor profeții (Lc. 22:37). 
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Putem recunoaște de asemenea că Pavel a văzut în slujirea de rob a lui 
Cristos mijlocul de împlinire a promisiunii către Avraam – vezi cum bi-
necuvântarea vine peste popoare în Romani 4:9-25, v25 rezonând cu 
Isaia 53:12. Din nou în Romani 15:7-24 găsește temei pentru propria slu-
jire ca apostol pentru neevrei în mai multe pasaje din VT; în v9 citează 2 
Samuel 22:50; Psalm 18:49: „Te voi lăuda printre neamuri”; v10, Deute-
ronom 32:43: „Veseliți-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui”; v11, Psal-
mul 117:1: „Lăudați pe Domnul, toate neamurile; slăviți-L, toate noroa-
dele!” v12, Isaia 11:10: „Din Iese va ieși o Rădăcină, care se va scula să 
domnească peste neamuri, și neamurile vor nădăjdui în El”; v21, Isaia 
52:15: „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea și cei ce 
n-auziseră de El Îl vor cunoaște.” Așadar, este limpede că lucrarea lui Pa-
vel și mărturia misionară a bisericii creștine împlinește și extinde che-
marea misionară a Israelului din VT. Evanghelia va fi răspândită de mar-
tori evlavioși și de comunități creștine credincioase. Dumnezeu este 
Dumnezeul întregului pământ și toate națiunile sunt rânduite să fie bine-
cuvântate prin Cristos. Biserica lui Isus Cristos este o biserică misionară 
și fiecare biserică locală poartă această obligație. Oare am înțeles noi care 
ne sunt responsabilitățile? „Locul nostru în continuarea acestei lucrări 
spre lumea întreagă ar trebui să fie evident.”33 

Prin urmare, un factor semnificativ este să ne aducem aminte că orice 
lucrare misionară de felul acesta, începi de unde te afli – din Ierusalimul 
tău. S-a spus pe bună dreptate: „Nu vei ajunge niciodată un misionar de 
cealaltă parte a mării până când nu vei ajunge mai întâi un misionar de 
cealaltă parte a străzii.” Desigur că o biserică locală poate schimba ceva 
în oricare parte a lumii; credincioșii individuali din comunitate pot, de 
fapt, să miște mâna care susține lumea – prin rugăciune! Să nu pierdem 
din vedere contextul de aici – 1 Tim. 2:1-4. Îmi aduc aminte că într-o du-
minică dimineață am mers să predic într-o biserică baptistă locală din 
Aleșd, aproape de Oradea, România. Am fost cu adevărat încurajat să văd 
că, în timpul perioadei alocate pentru rugăciune din dimineața aceea par-
ticipanților li s-a arătat o înregistrare video cu Mozambic care conținea 
detalii despre populație, religii locale și numărul aproximativ de credin-
cioși evanghelici și au fost îndemnați să se roage pentru înaintarea misi-
unii lui Dumnezeu în acea țară nevoiașă. În fiecare duminică credincioși-
lor li se prezenta nevoile lumii și ei își făceau partea în a striga spre Dum-
nezeu ca să lucreze. Ei încercau să facă o diferență prin rugăciune. Nimeni 
nu este exclus de la misiunea lui Dumnezeu. Caută să păstrezi vie viziu-
nea mondială. 
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Ce anume trebuie să-i caracterizeze pe cei ce se roagă v8 
Oare ar trebui ca acest verset să fie legat de v1-7 sau de ceea ce urmează? 
Oare nu este mai bine să-i dăm voie să „aparțină” oricăreia dintre secți-
uni? În mod cert că Bou,lomai ou=n boulomai oun „De aceea doresc” pare 
a oglindi v1 care începe într-o manieră similară, Parakalw/ ou=n parakalō 
oun „De aceea vă îndemn” și astfel se poate susține că aici se începe o 
nouă secțiune. Tema privește mai mult conduita adecvată a bărbaților și 
femeilor atunci când biserica vine laolaltă pentru închinare – responsa-
bilitățile bărbaților în ce privește rugăciunea; responsabilitățile femeilor 
când vine vorba despre împodobirea lor și rolul lor public în biserică. 
Însă subiectul este încă legat, cel puțin inițial, de rugăciune și rugăciunea 
în mod literal „în orice loc” – astfel că putem accepta că privește înapoi și 
înainte.34 

În v8 aflăm că, în ce privește rugăciunea, bărbații trebuie să se roage 
„pretutindeni” sau „în orice loc”, unde sunt făcute rugăciuni publice. Am 
menționat anterior că Towner vede aici o aluzie vechi testamentară in-
tenționată de Pavel. El a explicat că expresia este găsită în NT doar la Pa-
vel (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 2:14; 1 Tes. 1:8) și este folosită pentru a relua pro-
feția anunțată în Maleahi 1:11 despre închinarea universală viitoare a 
neamurilor. Astfel, Towner35 subliniază următoarea idee: „Aceste ecouri 
plasează biserica efeseană în poziția din cadrul istoriei mântuirii de <îm-
plinitoare> a promisiunii din VT potrivit căreia națiunile i se vor închina 
lui Dumnezeu – însăși misiunea lui Pavel la neamuri (2:7; 2 Tim. 1:11) a 
devenit de asemenea misiunea bisericii.” Să ne aducem aminte de discu-
ția anterioară despre lucrarea lui Plummer privitoare la convingerea lui 
Pavel potrivit căreia comunitățile creștine timpurii urmau să fie impli-
cate direct în evanghelizare.36 Deci fiecare își are propria parte de înde-
plinit – așa cum și noi avem. 

Observăm că rugăciunea trebuie să se bazeze pe o viață sfântă. Ei tre-
buie să „ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli”. Ce vrea 
să spună Pavel prin această referire la a „ridica spre cer mâini curate” 
atunci când se rugau? În primul rând, postura normală de rugăciune era 
în picioare (Neem. 9:5; Gen. 18:22; 1 Sam. 1:26; Mc. 11:25; Lc. 18:11, 13; 
Apoc. 7:9). Dar de asemenea citim despre priviri ridicate (Ps. 25:15; 
121:1), sau coborâte (Lc. 18:13), și de asemenea David a stat înaintea 
Domnului (2 Sam. 7:18) sau găsim referiri la oameni care îngenunchează, 
chiar se proştern (Num. 14:5; 16:4, 22, 45; Deut. 9:18, 25-26; Ios 5:14; 
Jud. 13:20; Dan. 6:10; Ios. 5:14; 1 Împ. 18:42). Din nou, ridicarea mâinilor 
era o altă modalitate de a exprima apelul cuiva la Dumnezeu și nevoia ca 
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El să lucreze în viețile persoanelor respective (Exod 9:29; Ps. 28:2; 63:5; 
77:2; 134:2; 141:2; 143:6; Pl. 3:41; 1 Împ. 8:22, 54; Neem. 8:6; Is. 1:15).  

Așadar, găsim o mare varietate în închinarea poporului lui Dumnezeu. 
Poate fi menționată dezaprobarea lui Hendriksen cu privire la o modali-
tate foarte familiară de a veni în fața Domnului: „Atunci când trupul stă 
pleoștit iar omul respectiv urmează să se roage, o astfel de poziție repre-
zintă o urâciune înaintea Domnului.”37 Însă fie că stăm în picioare, stăm 
jos, ne plecăm, îngenunchem, cădem cu fețele la pământ, sau fie că mâi-
nile noastre sunt deschise, ridicate sau strânse laolaltă pare că nu este cel 
mai important – ci atitudinea inimii este ceea ce contează ȘI sfințenia vi-
eții. Exista practica spălării mâinilor atunci când preotul intra în sanctuar 
(Ex. 30:19-21). Puritatea exterioară cultică simboliza nevoia purității din 
inimă și din viață. Astfel, „ridicarea unor mâini curate” sublinia că rugă-
ciunea, dacă se dorea să fie ascultată, trebuia să vină de la cei care trăiau 
o viață sfântă (Ps. 24:3-5; Is. 1:15-17). Knight38 consideră că referirea la 
„mâini” a fost folosită de Pavel pentru că avea această preocupare parti-
culară pentru sfințenie. 

Aspectele specifice ale sfințeniei care erau cerute în această situație 
de la mijlocitorii în rugăciune este exprimată în aceste cuvinte: „fără mâ-
nie și fără îndoieli”. În privința primului termen ovrgh, orgē „mânie” sau 
„furie”, este adesea folosit de Pavel cu referire la mânia lui Dumnezeu 
(Rom. 1:18; 2:5, 8; 3:5; 4:15; 5:9; 9:22; 12:19; 13:4; 1 Tes. 2:16; 5:9; Ef. 
5:6; Col. 3:16) și la ziua mâniei (Rom. 2:5; 1 Tes. 1:10). Dar el îl folosește 
de asemenea cu referire la mânia sau furia credincioșilor și-i îndeamnă 
să refuze să-i dea voie să-i stăpânească (Ef. 4:31; Col. 3:8). În ce privește 
al doilea termen, dialogismo,j dialogismos „îndoială” este o posibilă tradu-
cere, întrucât cuvântul este folosit în pasaje care se referă la gândirea 
unei persoană, dar poate de asemenea fi utilizat pentru a descrie o dis-
pută, vezi Filipeni 2:14: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli”. 
În contextul de față, este cel mai probabil că acesta este sensul. Prin ur-
mare, mijlocitorii în rugăciune trebuie să aibă o viață care oglindește sfin-
țenia, o respingere a furiei ori disputelor, lipsiți de orice controversă. Mâ-
inile lor nu trebuie să fie „pătate” cu mânie ori ceartă. Așa cum Isus Însuși 
a insistat, reconcilierea trebuie să preceadă închinarea (Mat. 5:22-26). 

Este o realitate că adesea rugăciunile noastre sunt împiedicate de ati-
tudini greșite care-i îndepărtează pe credincioși unii de alții. Nutrim ati-
tudini rele care, în esență, sunt egoiste și păcătoase și conduc la acțiuni 
greșite și care nu păstrează nici nu alimentează relații bune. Astfel, misi-
unea lui Dumnezeu este împiedicată. 
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Se pare că o atitudine de dezbinare invadase comunitatea creștină, 
serviciile de închinare fiind perturbate. Pentru bărbați, rugăciunea care 
este primită trebuie să izvorască din oameni aflați în relații bune unii cu 
alții. Însă purtarea nepotrivită era deopotrivă la bărbați și la femei. Acum 
apostolul se îndreaptă spre femeile aflate la închinare și se concentrează 
asupra vestimentației, aranjării părului, bijuteriilor și rolului lor public 
în relație cu bărbații. Faptul că încă se gândește la femei în contextul în-
chinării poate fi văzut din utilizarea expresiei „tot astfel” (v9). 
 

Podoabele femeilor 
Aceste câteva versete (v9-15) sunt în mod clar cele mai controversate din 
toate aceste epistole. Sunt importante aici principiile hermeneutice co-
recte dacă vrem să interpretăm corect învățătura lui Pavel. Întreaga sec-
țiune, și nu doar v11-12 sunt implicate, așa cum va deveni limpede. 

În privința acestui pasaj, se pare că sunt trei interpretări contempo-
rane de bază oferite de diferiți învățați, deși s-ar putea să fie anumite va-
riații minore la nivelul detaliilor: 
 

(a) Un grup de comentatori conservatori care, deși s-ar putea să di-
fere în privința unor amănunte, citesc acest pasaj și afirmă în 
esență că învățătura publică din biserică sau rolul prezbiterului 
care exercită slujba de învățător a fost restricționată la bărbați. Ca 
femeile să exercite un asemenea rol este o incompatibilitate cu 
poziția lor creaționistă de supunere față de bărbați, care poartă 
autoritatea dată de Dumnezeu. Pavel dă îndrumări care sunt obli-
gatorii în mod universal în biserică în toate epocile.39 

(b) Comentatorii feminiști care tind să adopte aceeași abordare asu-
pra pasajului ca primul grup; de fapt, adesea ei o vor afirma chiar 
mai hotărât! Scopul epistolei este în mod limpede de a le așeza cu 
fermitate pe femei la locul lor prin orice mijloace și de a afirma 
superioritatea bărbaților într-un sistem patriarhal. Însă pentru ei, 
pasajul ar trebui respins ca fiind o întoarcere de la ideea paulină 
a egalității exprimată în Galateni 3:28. Din nou, epistolele acestea 
reflectă un tipar de autoritate post-paulin impus ca un mod con-
venabil de a proteja biserica.40 Pasajul este considerat inaccepta-
bil când vine vorba despre standardele NT. 

 
Dar cum pot comentatorii moderni să respingă fățiș această epistolă că-
tre Timotei, 
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când următoarea (2 Tim. 3:16) afirmă că „TOATĂ SCRIPTURA este insu-
flată de Dumnezeu”? Alții, deși resping abordarea feministă, nu sunt dis-
puși să accepte că învățătura lui Pavel de aici este obligatorie în mod uni-
versal asupra întregii biserici. De aceea ei sugerează o altă explicație. 
 

(c) Comentatorii care sunt solidari cu slujirea femeilor sub forma în-
vățăturii și exercitării conducerii în biserică afirmă că pasajul nu 
interzice în mod general asemenea activități. Ei susțin că pasajul 
oglindește fie o situație eclezială neobișnuită (influența ere-
ziei/învățătorilor falși asupra anumitor femei), fie situația cultu-
rală particulară din Efesul vremii respective și, astfel, învățătura 
de aici are un „specific cultural” sau un „specific efesean” și nu ar 
trebui să capete o dimensiune universală. În privința celei din 
urmă, Pavel caută o „soluție rezonabilă” din pricina necesității mi-
sionare de a păstra dialogul cu cultura.41 
 

S-ar părea că cel mai bine la punctul acesta este să nu se facă comentarii 
suplimentare despre aceste poziții, ci să ne păstrăm răspunsul pentru 
mai târziu și de asemenea să încercăm să dăm voie exegezei să stabi-
lească interpretarea acestui pasaj. 

Se pare că învățătorii falși aveau cel mai mare succes în rândul unora 
dintre femeile creștine din Efes. Cercetătorii indică îndeosebi femeile că-
rora Pavel li se adresează aici în 2:9-15 și de asemenea ei fac referire la 2 
Tim. 3:5-9. Din perspectiva lui Moo,42 învățătorii falși le îndemnau pe fe-
mei să-și abandoneze rolurile feminine tradiționale. Oponenții vorbeau 
despre ascetism, inclusiv abstinența de la hrană și căsătorie (1 Tim. 4:3) 
și învățătura lui Pavel potrivit căreia văduvele mai tinere trebuie să se 
recăsătorească și să aibă copii (1 Tim. 5:14, 2:15) sugerează că rolurile 
din familie erau desconsiderate. El indică spre probabilitatea că aseme-
nea opinii erau înrădăcinate în credința falsă că creștinii erau deja parte 
în manifestarea deplină a împărăției lui Dumnezeu și că, într-un sens, ei 
au fost purtați într-o sferă spirituală dincolo de lucrurile acestei lumi și 
astfel, lucruri precum sex, hrană, distincții de rol bărbat/femeie nu mai 
erau relevante pentru ei. Anumite credințe s-au ivit dintr-o accentuare 
dezechilibrată a aspectelor particulare ale învățăturii lui Pavel potrivit 
căreia creștinii au fost „înviați împreună cu Cristos” (Ef. 2:6; Col. 2:12; 
3:1) și că, în Cristos, nu mai este „nici parte bărbătească, nici parte feme-
iască” (Gal. 3:28). 
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Epistolele răspund la această problemă a învățăturii false, așa cum am 
văzut în capitolul 1. La fel stau lucrurile și aici în capitolul 2. Comentariile 
lui Fee despre acest pasaj pot sluji drept o introducere interesantă: 
 

Prin urmare, aceasta este noima întregului pasaj – să le elibereze pe aceste 
femei și biserica din strânsoarea învățătorilor falși. Scăparea lor include 
comportarea adecvată la capitolul vestimentație, comportarea adecvată în 
cadrul adunării (inclusiv a învăța în tăcere) și a se căsători și a avea copii.43 

 
Desigur, la acest punct ar trebui să menționăm că Fee se consideră pe 
sine în categoria erudiților care susțin poziția (c) de mai sus. De fapt, el 
face o diferență între două niveluri de îndemnuri în cadrul învățăturii din 
NT; unele dintre acestea sunt menite să reprezinte ceea ce el numește 
îndemnuri generale, eterne și universale; altele trebuie considerate în-
demnuri particulare, locale și relative cultural. În ce privește afirmația lui 
Pavel din 1 Tim. 2:11-12, ea „este legată specific de problema din Efes. 
Este evident că el nu a adoptat această poziție privitoare la femei în ge-
neral.”44 Însă există o problemă fundamentală cu această abordare. Mo-
unce sublinează următorul aspect: 
 

… chiar dacă Pavel se adresa în mod specific învățătorilor falși, nu rezultă că 
în abordarea unei chestiuni culturale principiul din spatele aplicației devine 
cumva limitat cultural în afara respectivei culturi; principiul modestiei ră-
mâne un principiu valabil chiar și atunci când este aplicat unei culturi a pă-
rului împletit și împodobit cu bijuterii.45 

 

Iată de ce putem merge mai departe cu o exegeză atentă asupra acestor 
versete (v9-15) și să le aplicăm bisericii actuale. Ele sunt la fel de rele-
vante acum pe cât au fost atunci când au fost scrise inițial – toate acestea. 

Pavel s-a referit la bărbați care trebuie să fie vigilenți cu privire la anu-
mite păcate în care ar putea cădea în adunarea publică (v8); acum feme-
ile trebuie, la rândul lor, să fie cu băgare de seamă la alte păcate la care 
ele ar putea fi expuse. 

Ar trebui să ne aducem aminte că Pavel are o abordare pozitivă: 
„Vreau, dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios”. Stott46 
subliniază că nu există nicio încurajare biblică dată femeilor din Efes să-
și neglijeze înfățișarea ori să-și ascundă frumusețea. Femeile trebuie să 
se îmbrace/împodobească într-o ținută onorabilă cu modestie și mode-
rație. Ele nu trebuie să fie asemenea multora dintre femeile din Efes. 
Stott47 face de asemenea referire la J. B. Hurley care sugerează că Pavel 
are în vedere stilurile de coafuri elaborate care erau la modă în rândul 
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persoanelor înstărite și de asemenea stilurile purtate de prostituatele 
care erau folosite la templul zeiței Diana. Ele își purtau părul sub forma 
unui aranjament complex enorm caracterizat de împletituri și bucle îm-
binate sau așezate una peste alta asemenea unor turnuri și decorate cu 
bijuterii, aur sau perle.48  

Așadar, învățătura sa generală este că femeile creștine trebuie să se 
îmbrace nu în haine costisitoare și extravagante; ele trebuie să fie carac-
terizate de modestie, nu de orgoliu, de decență nu de ambiguitate, adică 
nu potrivit exceselor celorlalte femei efesene. Aici avem o avertizare cu 
privire la indecență și extravaganță. Ca o femeie căsătorită să se îmbrace 
astfel în public echivala cu ne-credincioșia maritală. De asemenea, feme-
ile sunt descurajate de la a se îmbrăca într-o manieră care i-ar distrage 
pe alții de la închinare. În schimb, ele trebuie să se îmbrace cu fapte bune 
sau cu acțiuni care ar putea fi în beneficiul altora. Pentru Knight49, cuvân-
tul avlla alla „dar” pune în contrast faptele bune cu vestimentația inde-
centă și face ca accentul final să cadă asupra unei preocupări sincere pen-
tru alții. Pavel nu doar susține modestia în îmbrăcăminte, ci faptul că mai 
multă atenție și energie ar trebui canalizate spre împodobirea spirituală. 
Astfel, ele pot aduce dovezi ale credinței lor, sau dovezi ale evlaviei lor. 

Towner50 evidențiază că acceptarea acestui cod de vestimentație este 
legată de un set mai profund de valori. Femeile trebuie să fie „îmbrăcate 
cu rușine și sfială”. Termenii folosiți aici aivdou/j și swfrosu,nhj aidous și 
sōphrosunēs au fost cuvinte folosite de diferiți autori la vremea respec-
tivă în discuții despre modestia soțiilor. De fapt, al doilea termen a fost 
văzut ca virtute cardinală aplicată soțiilor care le face să se remarce drept 
cele mai adecvate să-și onoreze soții. Towner evidențiază în special lu-
crarea lui Winter și acceptă că Pavel a ales să folosească un limbaj și te-
matici care să-l ajute în a conecta viziunea sa misionară la cultură și în-
deosebi la perspectiva seculară asupra „noii femei”.51 Vom reveni la 
această discuție, dar acum vom privi la chestiunea care ține de femei ver-
sus învățătură și autoritate. 

În privința lui aivdou/j aidous, termenul sugerează o aversiune morală 
pentru a face ceea ce este dezonorant, trecând dincolo de limitele reține-
rii și modestiei femeiești. Al doilea, swfrosu,nhj sōphrosunēs este autocon-
trol sau stăpânire de sine elementară în domeniul pasiunilor și dorințe-
lor. Însă, adevăratul accent, așa cum s-a sugerat mai sus, se pune pe „fap-
tele bune”, acestea fiind menționate în permanență aici în Epistolele că-
tre Timotei și Tit ca o dovadă a adevăratei mântuiri, la fel cum altundeva 
în epistolele sale mai timpurii Pavel le respinge în mod constant drept 
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mijloace sau temelie pentru mântuire. Vezi de asemenea acest accent pa-
ulin în 2 Tim. 1:9; Tit 3:5. 

 
Rolul femeilor 
În privința v11-12, mulți teologi erudiți au încercat să limiteze îndemnu-
rile de aici. Stott52 a evidențiat principalele încercări de a „domestici” 
ceea ce aceștia consideră așa-numita brutalitate a învățăturii lui Pavel și 
voi face comentarii odată cu enumerarea de către el a argumentelor. 

Aceștia susțin că: 
 

1. Aceasta a fost opinia personală a lui Pavel, nu porunca sa plină de 
autoritate. „Vreau” boulomai boulomai reprezintă o dorință și „Nu 
dau voie” evpitre,pw epitrepō ar trebui înțelese drept „Personal, 
eu nu permit”. Desigur că Fee susține că acestora „le lipsește forța 
unui imperativ universal”.53 

 
Însă folosirea primei formule în aceste epistole (de trei ori) conține po-
runca autorității apostolice (vezi G. Schrenk, TDNT 1, P. 632); a doua în 
pasajul paralel din 1 Cor. 14:34, 37 este identificată cu învățătura Legii și 
cu porunca Domnului. Pentru Knight54, „folosirea de către Pavel a indica-
tivului prezent la persoana întâi singular (Rom. 12:1, 3; 1 Cor. 4:16; 2 Cor. 
5:20; Gal. 5:2, 3; Ef. 4:1; 1 Tes. 4:1; 5:14; 2 Tes. 3:6; 1 Tim. 2:1, 8) demon-
strează că el îl utilizează pentru a da învățătură sau îndemnare univer-
sală și autoritară (cf. îndeosebi Rom. 12:1; 1 Tim. 2:8).” 
 

2. Referirea este doar la soții, nu la femei în general și, într-o anumită 
privință, învățătura este menită doar pentru a reglementa relația 
privată a soției cu soțul ei, nu rolul public al femeii în biserică. Este 
adevărat că gunh, gynē „femeie” și avnh,r anēr „bărbat” pot să se 
refere la soție și soț, însă întregul capitol se ocupă de închinarea 
publică și v8-15 definesc rolurile de gen în cadrul acesteia discu-
tându-se despre ceva care pare a fi mai amplu decât doar cuplurile 
căsătorite. Dacă limităm sensul doar la soții, oare asta înseamnă 
că femeile singure sunt libere să facă ce le place? 

3. Pavel se referă numai la perturbările și întreruperile zgomotoase. 
Așadar, oare să fie referirea la pălăvrăgeala turbulentă a femeilor? 
Însă supunere, precum și tăcerea par a semnifica faptul că aici 
avem de-a face cu mai mult decât doar zgomot. 
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4. Pavel evidențiază că femeile nu trebuie să fie dominatoare. Ea nu 
trebuie să înceapă să-i țină prelegeri soțului ei în public, nici să nu 
fie autocratică. Însă Knight55, în urma unui studiu asupra cuvân-
tului auvqentein authentein (vezi și mai jos) și a modului în care 
este folosit în alte locuri – apare doar aici în NT, dar, în prezent, 
datorită altor câtorva surse, nu mai este necunoscut – explică fap-
tul că ar fi mai bine să-l lăsăm așa cum apare și să nu-l interpretăm 
negativ așa cum se face adesea cu referire la uzurparea autorității, 
ci pur și simplu ca „a avea sau a exercita autoritate”. 

5. Pavel a pus limite femeilor pentru că lor le lipsea educația. Pavel 
putea să afirme asta clar dacă asta era ideea. Cum rămâne cu băr-
bații needucați? 

 
Așadar, bărbații trebuie să se roage în sfințenie, nu neapărat ridicându-
și mâinile, femeile trebuie să se îmbrace într-un fel modest, demonstrând 
decență și fapte bune, fără să-și aroge sau să-și inverseze rolurile. Ele tre-
buie să învețe, un îndemn pozitiv – diferit de atitudinea rabinilor (ei au 
spus: „Mai bine arzi Tora decât să o învețe pe o femeie din ea”). Însă tre-
buie să observăm că ele trebuie să „învețe”, nu să „învețe pe alții”. În 
greacă. verbul „a-i învăța” pe alții este primul cuvânt din propoziție și stă 
primul ca importanță, fiind în contrast cu termenul anterior „să învețe”. 
Ele învață/sunt instruite, ele nu trebuie să-i învețe pe alții, ci, în relația 
cu soții lor, trebuie să aibă frică de Domnul și trebuie să fie ascultătoare 
(Deut. 31:12). 

Prezbiterii sunt cei care trebuie „să fie în stare să-i învețe pe alții” (3:2) 
și ei sunt evidențiați pentru a fi onorați (5:17). Femeile și, desigur, alți 
bărbați, trebuie să învețe de la aceștia. Femeile nu trebuiau să fie păcălite 
de doctrina învățătorilor falși – vezi 2 Tim. 3:6. 

Pavel folosește h`sucia hēsuchia „în tăcere” sau „liniște”. A nu perturba 
ar putea fi un sens mai bun. Pentru Mounce,56 1 Cor. 11:5 „asigură un rol 
vocal pentru femei în serviciile publice de închinare”, însă 1 Cor. 14:34-
35 le interzice să fie perturbatoare. 

Urmează expresia „să se ridice mai presus” peste bărbați. Termenul 
este auvqentein authentein care nu mai apare nicăieri în NT și este rareori 
folosit altundeva. Așa cum a fost evidențiat anterior, mulți erudiți au su-
gerat că ceea ce li se interzice femeilor este un anumit stil de a da învăță-
tură, și anume, într-o modalitatea sau manieră dominatoare coercitivă. 
Însă oare ar limita Pavel o asemenea învățătură doar la femei și nu i-ar 
cuprinde și pe ceilalți bărbați? Se pare că termenul este folosit cu subli-
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nierea mai mare asupra faptului că femeile nu vor exercita un rol de con-
ducere care ține de slujba de învățător în biserică, care, desigur, repre-
zintă rolul prezbiterilor. 

Motivația lui pentru conducerea exercitată de bărbați rezidă în ordi-
nea stabilită la creație (v13). Pentru Pavel, asta înseamnă că Dumnezeu 
a intenționat ca bărbatul să-și asume conducerea, iar femeia trebuia să-l 
completeze. Nebunia Evei în a nesocoti asta a dus la dezastru. De fapt, 
atunci când șarpele s-a apropiat de Eva și a interacționat numai cu ea, el 
de fapt răsturna modelul de conducere al bărbatului. 

În v14 Pavel nu spune că Adam a fost fără vină; de fapt, Pavel afirmă 
clar că el a păcătuit cu bună știință; el n-a fost înșelat așa cum a fost Eva. 
Prezența lui Adam alături de Eva poate fi văzută ca ceva implicit, dar el 
n-a spus nimic. Pentru Mounce,57 „păcatul lui de omitere s-a petrecut în 
același timp cu păcatul Evei de comitere.” Pavel folosește Gen. 2 pentru 
modelul conducerii și supunerii și mai apoi se focalizează asupra capito-
lului 3 spre a sublinia ce se poate întâmpla când rânduiala dată de Dum-
nezeu este abandonată. Eva a fost păcălită, dar asta nu înseamnă că ea nu 
era responsabilă pentru acțiunile ei care au dus la sporirea durerii în naș-
terea copiilor (Gen. 3:16). Asta nu sugerează că femeile sunt mai culpa-
bile decât bărbații. Pavel doar face referire la tipul particular de păcat de 
aici. Implicația este că și femeile din Efes erau înșelate de învățătorii falși, 
așa cum a fost Eva. Acea înșelăciune provenea din aceeași sursă cu cea 
din grădina Eden (1 Tim. 4:1). 

Ceea ce s-a întâmplat în Eden are consecințe continue – forma gre-
cească folosită aici, ge,gonen gegonen, este la timpul perfect, „a ajuns” vi-
novată. 
 

Asigurările lui Dumnezeu pentru femei v15 
Se pare că Pavel nu concepe că femeile vor ocupa poziții de autoritate în 
biserică. Însă el adaugă o încurajare suplimentară pentru femei: „Ea va fi 
mântuită prin naștere de fii, dacă ei stăruiesc… ” Ce înseamnă asta? Oare 
se referă, așa cum interpretează unii, la faptul că ea va ieși cu bine din 
nașterea de fii? Dar cu multe nu s-au derulat așa lucrurile. Problema cu 
această perspectivă este că Pavel întotdeauna folosește „mântuit” în 
aceste epistole într-un sens spiritual. 

Prin urmare, oare este mai bine să înțelegem afirmația în sensul de a 
fi mântuită prin nașterea Fiului, adică a lui Cristos? Sintagma „nașterea 
de fii” are articol hotărât. Knight,58 care sprijină această poziție, ne cere 
să luăm în considerare contextul și vocabularul, viitorul pasiv al lui 
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swqh,setai sōthēsetai cu o izbăvire realizată pentru Eva de un altul, o eli-
berare viitoare prin sămânța femeii, adică prin Cristos. 

Pavel a scris despre căderea în păcat, însă Geneza 3:15 vestește elibe-
rarea de șarpele care a înșelat-o pe Eva. Oare el dorește să afirme inclu-
derea femeilor și a rolului lor în planul lui Dumnezeu de mântuire? Eva a 
uzurpat rolul lui Adam și a păcătuit; Dumnezeu, în har, i-a dat ei un rol 
unic în planul de mântuire. Nu trebuie să uităm niciodată ce-i datorăm 
unei femei. Nașterea lui Cristos a fost în mod limpede profețită. Din nou, 
Wieland59 sugerează că legătura cu Geneza 3 în context este acolo pentru 
a indica spre nașterea efectivă de copii implicată în promisiunea făcută 
Evei în Geneza 3:15 care de fapt slujește scopului polemic al autorului în 
a afirma activitatea procreării în opoziție cu respingerea ascetică eviden-
țiată în 1 Timotei 4:3. 

Însă, oare în acest context, oare nu este sensul că ea va fi mântuită pe 
măsură ce-și acceptă rolul ei în privința calității de mamă? În loc de a 
avea preocuparea pentru rolul de prezbiter, ea trebuie să trăiască cu cre-
dincioșie pentru Cristos și să-și învețe familia, vezi chiar în aceste epis-
tole exemplul lui Lois și Eunice (2 Tim. 1:5; 3:15) care l-au influențat pro-
fund pe Timotei și l-au învățat Scripturile. Prin urmare, copiii pot fi mân-
tuiți în urma slujirii credincioase și iubitoare a mamei în viața familiei. 
Unii vor pune la îndoială acest sens întrucât are un iz de mântuire prin 
fapte și aceștia întreabă cum rămâne cu Efeseni 2:8-9.60 Dar aduceți-vă 
aminte de 1 Timotei 4:16 unde chiar în această epistolă Timotei poate 
prin dedicarea și chemarea lui „să se mântuiască pe sine însuși” și pe cei 
ce-l ascultă. Prin urmare, femeile efesene vor fi mântuite dacă vin la cre-
dință, dacă continuă în ea și dacă lasă ca acea credință să fie exprimată 
înaintea familiilor lor, trăind în dragoste, sfințenie și modestie. Viața de 
familie și influența unei mame este crucială în cadrul misiunii lui Dum-
nezeu. 

În autobiografia61 sa, C. H. Spurgeon mărturisește povara de vinovăție 
sub care s-a aflat de la vârsta de zece ani până când a fost convertit la 
cincisprezece ani. El povestește cum mama lui își aduna copiii, le citea și 
le explica Scripturile și-i implora să se gândească la starea sufletelor lor 
și să-L caute pe Domnul. Își aduce aminte cum, odată, ea s-a rugat: „Și 
acum, Doamne, dacă copiii mei ar continua să trăiască în păcatele lor, nu 
vor pieri din neștiință, iar sufletul meu va trebui să depună o mărturia 
grabnică împotriva lor în ziua judecății dacă nu se apucă strâns de Cris-
tos.” Spune el: „Acel gând despre mama care va depune o grabnică măr-
turie împotriva mea mi-a străpuns cugetul și mi-a răscolit inima.” 
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El face referire la tatăl său care era un slujitor și adesea lipsea de acasă 
pentru a predica. Odată, în drum spre slujire, a fost tulburat de gândul că-
și neglija familia în timp ce se ocupa de sufletele altora. S-a întors acasă 
unde a găsit totul cufundat în liniște, mai puțin dormitorul, unde a putut-
o auzi pe soția lui care mijlocea cu pasiune în rugăciune pentru mântui-
rea tuturor copiilor ei, și îndeosebi pentru încăpățânatul ei întâi născut, 
Charles. Conștientizând cât de împovărată era soția lui pentru preocupă-
rile spirituale ale copiilor lui, a acceptat gândul că putea să continue să 
facă lucrarea Domnului. În liniște, fără să o deranjeze, a pornit din nou la 
drum pentru a predica. 

Mama lui Augustin, Monica, deși soțul nu-i împărtășea credința, s-a ru-
gat ca în cele din urmă familia ei în întregime să se întâlnească cu Cristos. 
A încercat să-și crească copiii în calea Domnului, fiind întristată profund 
când aceștia s-au abătut de la adevărul despre care i-a învățat. Augustin 
era cel mai înzestrat dintre copiii ei și a primit o educație bună, Monica 
sperând că asta urma să reprezinte o modalitate prin care el să-L cu-
noască cu adevărat pe Dumnezeu. Însă Augustin a ignorat avertizările 
mamei sale și a luat-o pe o cale a satisfacerii personale și a imoralității, 
trăind cu o femeie care nu era soția lui și devenind tatăl unui copil. Însă 
mama lui n-a renunțat să se roage pentru el ca să se pocăiască și să se 
întoarcă la Dumnezeu. Pe când era în Milano, Monica s-a dus la biserica 
în care predica Ambrozie și s-a bucurat când Augustin s-a împrietenit cu 
Ambrozie și, în cele din urmă, a devenit creștin. Monica a murit în 387 d. 
Cr. la vârsta de 56 de ani. În Confesiunile sale, Augustin a vorbit despre 
întristarea lui și a plâns pentru mama „de acum plecată dinaintea ochilor 
mei, care ani la rând a plâns pentru mine ca eu să pot trăi înaintea ochilor 
Tăi [Doamne].”62 A murit fericită pentru a văzut răspunsul la rugăciunile 
ei, deopotrivă soțul ei și fiul ei devenind credincioși.  

Acestea sunt doar două exemple ale influenței pe care viața de familie, 
evlavia în cămin și preocuparea unei mame pentru copiii ei o poate avea 
în cadrul misiunii lui Dumnezeu.  

 
Comentariu suplimentar 
Este important să remarcăm modul în care Towner63 înțelege versetele 
de mai sus. Am văzut deja că el consideră că biserica nu putea să fie 
imună la influența ideologiei „noii femei”, îndeosebi cei mai înstăriți din-
tre credincioși.  
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Pavel a evidențiat dintr-o descriere bine cunoscută de femei bogate și 
imorale o listă de elemente de împodobit și de modă. În primul rând, „îm-
pletituri de păr” se referă la moda coafatului și a strângerii părului în vâr-
ful capului – în contrast cu modestia femeii imperiale. În al doilea rând, 
bijuteriile, „aurul sau mărgăritarele”, care erau semne ale ostentației și 
care indică spre codul vestimentar al prostituatelor plătite scump.64 În 
plus, când ajunge la v11-12, Towner sugerează că aceste femei au fost de 
asemenea afectate de învățătura eretică a învățătorilor falși. El ia în dis-
cuție v12, „Nu dau voie” și următoarele două infinitive: „a-i învăța pe al-
ții” și „nici a se ridica mai presus de bărbat”. În pofida încercărilor unora 
de a restricționa interdicția, lipsesc temeiurile reale pentru asta și ea tre-
buie văzută fie ca o poruncă, fie ca o soluție ad hoc.65 Verbul didaskw di-
daskō „a învăța” și familia lexicală, din perspectiva lui Towner, sunt folo-
site în contrast cu erezia în transmiterea Evangheliei apostolice și aici se 
referă la învățătura cu autoritate în închinarea bisericii atunci când ci-
neva își asumă slujba sau rolul de învățător. 

El susține că dovezile puține dar importante despre femei care iau 
parte la diferite părți al lucrării în bisericile pauline – el face referire la 
Priscila și Aquila (F.A. 18:26); Iunia (Rom. 16:7) și la alte femei (Rom. 
16:1-3; Fil. 4:2; 1 Cor. 14:26) și la paradigma progresistă a „noii femei” a 
lui Winter - și influența perspectivei lui Galateni 3:28 în existența și slu-
jirea creștină plus înțelegerile eronate despre escatologie, i-ar fi condus 
pe bărbați și femei să caute să implementeze libertăți promise, în absența 
unui echilibru adecvat. Ca rezultat, anumite epistole pauline, inclusiv 2 
Timotei, au ca intenție să-i țină sub control pe cei prinși într-o asemenea 
exuberanță! 

Towner sugerează, deși dovezile sunt fragmentare, că au fost trei mo-
tive care au stat la baza interdicției lui Pavel ca femeile să dea învățătură 
în închinarea bisericii.66 (1) Unele femei înstărite ajunseseră sub influ-
ența unei escatologii prea aproape de împlinire (6:20-21; 2 Tim. 2:18). 
(2) Ele pășiseră în rolul învățătorului prin intermediul unor elemente de 
erezie – nu a fost întâmplător că învățătura despre femei îi urmează celei 
despre viața de familie în v15 sau expunerii de către Pavel a interdicției 
căsătoriei susținută de învățătorii falși în 4:3. (3) Influența culturii „noii 
femei” pe care, fără îndoială, femeile doreau să o împărtășească altora. 
Aceste lucruri „l-au condus pe Pavel la a opri activitățile de dare de învă-
țătură exercitate de femeile creștine.67  

Mai mult spațiu este alocat răspunsului său la al doilea infinitiv, „a se 
ridica mai presus de bărbat”. Faptul că termenul principal apare rar îl 
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face să discute două elemente dominante din contextul pasajului. Mai în-
tâi, erezia. În vremea plinătății Duhului, prin prisma unei concepții ultra-
realizate, blestemul din Geneza căzut asupra femeii poate fi considerat ca 
fiind ridicat. Cel puțin învățătorii falși au avut oportunitatea de a se îm-
prieteni și de a înșela cu o asemenea învățătură femeile înstărite (căsăto-
rie sau văduve). Din nou, mișcarea culturală menționată deja, a cărei in-
fluență este văzută în disprețul asupra codului vestimentar, ar fi putut 
genera probleme ale autorității bărbatului asupra femeii. Mai apoi este 
discutată folosirea de către Pavel a relatării creației din Geneza. 

După ce a examinat pe larg referirile la relatarea creației, Towner su-
gerează că apostolul răspundea unei interpretări eretice speculative a 
respectivului capitol timpuriu din Geneza. Tuturora trebuie să li se rea-
mintească de complicitatea femeii la cădere și de natura nedesăvârșită a 
existenței creștine, iar Pavel face asta într-o manieră care ilustrează în-
șelarea femeilor/soțiilor din Efes de către învățătorii falși. În final el îi 
încurajează să vadă importanța de a-și urma rolul tradițional de mame 
care, dacă ele vor continua în acesta, va duce la mântuirea lor și a famili-
ilor lor. 

Oare asta înseamnă că Towner ar trebui văzut ca susținând abordarea 
tradițională și încurajând perspectiva că această învățătură trebuie apli-
cată universal? Mă tem că nu. Deși nu sugerează că textul este non-paulin, 
sau că ar trebui aruncat peste bord pentru că nu exprimă o perspectivă 
eliberatoare, el caută un mod de a explica de ce pasajul pare a devia de la 
direcția acelei noi evanghelii. În opinia lui, circumstanțele, învățătura lui 
Pavel despre misiunea universală a lui Dumnezeu și participarea bisericii 
la ea sunt cele care-l determină să scrie comunității în maniera aceasta. 
Învățăturile reflectă „o coloratură a misiunii și a mărturiei.”68 În joc este 
teama pentru reputația și mărturia bisericii! Prea mult, prea repede ar 
putea periclita credibilitatea și mesajul bisericii! 

Ce putem spune despre toate acestea? Putem fi de acord cu el atunci 
când pune la îndoială respingerea totală de către mișcarea feministă a 
învățăturii lui Pavel de aici, fie așa cum a provenit direct de la el, fie, așa 
cum sugerează majoritatea, ca învățătură ulterioară. Însă realitatea este 
că mulți conservatori nu vor agrea cu el când susține că această impor-
tantă secțiune din 1 Timotei a fost doar un tip de interdicție ad hoc sau o 
legislație de urgență pentru criza prezentă. 
 

(1) A pretinde că datorită mărturiei bisericii în misiunea ei acea liber-
tate care era acceptată în altă parte a fost interzisă este ceva dificil 
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de apărat. Mai degrabă, cineva s-ar putea întreba: ar fi stabilit Pa-
vel această învățătură în întregul context al misiunii și mărturiei 
mondiale dacă s-ar fi aplicat doar în Efes? În 2:1-2, rugăciunea 
este adusă pentru „toți oamenii” unui Dumnezeu care voiește ca 
„toți oamenii să fie mântuiți” prin singurul Mijlocitor care a murit 
„pentru toți” și, acum, în 2:8, avem referirea la faptul că bărbații 
trebuie să se roage „în orice loc”, dar a doua jumătate a versetului 
plus versetul/versetele următoare privitoare la femei – suntem 
făcuți să credem – SE APLICĂ EXCLUSIV femeilor din biserica din 
Efes. Contextul global în care este expusă învățătura pentru femei 
înseamnă neîndoielnic că are o aplicabilitate generală și univer-
sală de-a lungul tuturor epocilor. 

(2) Towner a discutat despre relatările din Geneza și a supus discuției 
interpretarea eronată a acestora de către învățătorii falși. Mulți 
sunt de acord cu el la punctul acestea. Însă asta nu schimbă faptul 
că învățătura privitoare la conducerea bărbaților bazată pe rela-
tarea din Geneza este interpretarea validă. Această învățătură 
încă rămâne să fie acceptată și poate fi aplicată în fiecare epocă. 

(3) S-ar putea să fie anumite aspecte în cultura Efesului cu care se pot 
identifica erudiții. Însă trebuie să fie prea puține aspecte din 
această învățătură privitoare la aceste chestiuni care încă nu se 
pot aplica astăzi. Majoritatea vor recunoaște că, în cel mai rău caz, 
acestea rămân niște „principii”. Însă, având abordarea lui Towner 
care vorbește despre o asemenea legislație a „urgenței”, unde sunt 
„principiile”? 

 
Trebuie remarcat de asemenea comentariul lui Stott privitor la aborda-
rea noastră față de acest tip de pasaj: 
 

Pericolul de a declara orice pasaj scriptural că are doar o validitate locală (nu 
universală) și doar una tranzitorie (nu perpetuă) este că deschide ușa unei 
respingeri integrale a învățăturii apostolice, din moment ce, practic, tot Noul 
Testament a fost adresat unor situații specifice. Oricând putem arăta că o 
învățătură se raporta la un context particular, oare mai apoi o vom limita la 
acel context și o vom declara drept irelevantă pentru toate celelalte?69 

 

Cu toate acestea, el însuși sugerează că cea mai bună modalitate de a 
aborda un pasaj precum 2:8-15 este să-i aplici „principiul transpunerii 
culturale”. Folosind acest concept, el încearcă să susțină perspectiva po-
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trivit căreia tematicile supunere-autoritate sunt permanente și univer-
sale (înrădăcinate în creație), dar învățătura privitoare la tăcere s-ar pu-
tea să nu fie. Însă pentru unii abordarea aceasta este una neconvingă-
toare. 

Prin urmare, pot fi subliniate câteva idei. În primul rând, gândindu-ne 
din nou la Towner, Pavel nu-și compromite pur și simplu învățătura în 
altă parte din cauza urgenței. Pare clar că, așa cum vom vedea în cap. 3 - 
și, desigur, în Tit – prezbiterii erau cei care trebuiau să dea învățătură și 
aceștia trebuiau aleși din rândul bărbaților. Stott și-ar putea dori să re-
cunoască o posibilitate de dare de învățătură din partea femeilor. Cineva 
ar putea afirma că acest pasaj nu le interzice femeilor să fie implicate în 
anumite lucrări de învățătură și predicare, slujind prin urmare deopo-
trivă în interiorul și în exteriorul căminului – dar să nu fie între prezbi-
teri. 

Problema astăzi constă într-o echivalare eronată a valorii cuiva cu 
funcția ori rolul acelei persoane. În Împărăția lui Dumnezeu există egali-
tate, însă bărbații și femeile păstrează totuși roluri funcționale diferite. 
Când susținem că anumite roluri nu sunt pentru femei, numaidecât sun-
tem acuzați că le atribuim o valoare personală diminuată. Însă este ne-
scriptural să echivalezi valoarea cu rolul. În cadrul Trinității există egali-
tate între persoane, însă o distincție eternă de roluri. Din nou, aduceți-vă 
aminte de 1 Corinteni 15:28 că în starea finală va fi o subordonare a Fiu-
lui față de Tatăl. „Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și 
Fiul se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu 
să fie totul în toți.” Dacă echivalăm valoarea cu rolul, atunci spunem că 
Dumnezeu Fiul trebuie neapărat să fie mai puțin valoros decât Dumne-
zeu Tatăl, pentru că El a acceptat să I se supună. Femeile au valoare egală 
în Împărăția lui Dumnezeu și în trupul lui Cristos, indiferent de rol. 

Așadar, aici, în capitolul 2, suntem îndemnați să vedem rugăciunea cu 
o perspectivă globală ca fiind o prioritate; proclamarea mesajului misio-
nar despre „singurul Mijlocitor” și impactul de o importanță vitală a vieții 
de familie – îndeosebi cel al unei mame evlavioase pentru Împărăția lui 
Dumnezeu. Pavel ne reamintește că, până și biserica locală, cu lucrarea ei 
măreață de mijlocire, credinciosul individual, bărbații care trăiesc în sfin-
țenie și armonie, femeile care dau dovadă de modestie și preocupare iu-
bitoare față de alții și cadrul evlavios al unei familii, toate acestea pot juca 
un rol vital în cadrul misiunii lui Dumnezeu. 
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1 TIMOTEI 3:1-16 
Conducerea în Casa lui Dumnezeu 
 
 
Am menționat felul în care Pavel a dat îndrumări privitoare la nevoia ur-
gentă de a-i contracara pe învățătorii falși, cap. 1; îndrumări privitoare la 
mijlocirea în cadrul misiunii și la implicarea în închinarea publică, inclu-
zând rolul bărbaților și femeilor, cap. 2; acum, în capitolul 3, el include 
îndrumări privitoare la cei care sunt chemați să învețe, să poarte de grijă 
și să slujească în Casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului celui viu. De 
fapt, acesta este pasajul în care el stabilește calitățile personale necesare 
pentru a sluji Domnului cu eficiență. 

Este necesar un comentariu ca răspuns la sugestia că biserica, potrivit 
acestor epistole, s-a deplasat de la a fi o comunitate carismatică aflată sub 
conducerea dinamică a Duhului Sfânt înspre a fi o instituție mai formală, 
având roluri stabilite ale prezbiterilor, episcopilor, diaconilor, ajun-
gându-se chiar la a se afirma că Timotei și Tit exercitau un rol mai apro-
piat celui de episcop monarhic. Potrivit unor erudiți, a veni la „credință” 
a lăsat locul „credinței”, în sensul de crez formal, iar a evangheliza în ca-
drul „misiunii” a fost înlocuită de păstrarea adevărului. Însă se poate sus-
ține că adesea este o subestimare a rânduielii în epistolele mai timpurii 
și o subestimare similară a lui „charasmata” în Epistolele adresate lui Ti-
motei și Tit. În privința epistolelor mai timpurii, pentru învățătorii susți-
nuți financiar și pentru dovezi ale conducerii formale, vezi Gal. 6:6; 1 Tes. 
5:12; Rom. 16:1; Col. 4:17; Fil. 1:1; vezi de asemenea F.A. 14:23. Pentru 
spiritualitatea mai dinamică a Epistolelor adresate lui Timotei și Tit, vezi 
1 Tim. 1:18; 4:1, 14; 2 Tim. 1:6-7, 14; Tit 3:5. Deși este adevărat că daru-
rile carismatice nu sunt menționate în aceste epistole, ele nu sunt menți-
onate prea mult nici în restul epistolelor lui Pavel. Epistolele Noului Tes-
tament sunt toate scrieri „ocazionale”, adică focalizate particular spre ne-
voile bisericilor individuale, iar asta este limpede, fie că citim 1 Corinteni, 
fie că citim Epistolele adresate lui Timotei și Tit. Adevărata înțelegere a 
rolului lui Timotei și Tit ca delegați apostolici și alte aspecte ale unui pre-
supus catolicism timpuriu sunt abordate în altă parte. 

Este clar că problemele majore ale bisericii din Efes erau generate de 
conducere. Se pare că în biserică învățătorii falși perverteau Evanghelia 
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și predicau un mesaj care, în ultimă instanță, provenea de la Satan (așa 
cum Pavel va continua să arate în cap. 4:1-5). Observați din nou accentul 
pus pe caracter – de fapt, prima trăsătură „fără prihană” sau „deasupra 
oricărui reproș” iese în evidență ca un fel de titlu pentru toate celelalte 
calități – celelalte expun în amănunțime ce înseamnă asta. Mounce1 sub-
liniază următoarea idee: 
 

Aceasta este una dintre preocupările prioritare ale epistolelor pastorale. Bi-
serica nu și-a păzit reputația, iar comportamentul nelegiuit al învățătorilor 
falși aduce tot mai multă ocară asupra acesteia. Timotei trebuie să se asigure 
că liderii ei sunt deasupra oricărui reproș. 

 
Gramatica pasajului pare să trădeze această preocupare. Întâi, pasajul 
3:2-6 reprezintă o singură propoziție lungă care începe cu acest accent și 
3:7, noua propoziției, repetă preocuparea inițială. 

Gruenler2 de asemenea prezintă cu claritate motivele misionare de 
aici: 
 

Ideea potrivit căreia caracterul în cadrul misiunii este principala preocupare 
a lui Pavel în 1 Timotei este confirmată suplimentar prin standardele după 
care trebuie selectați conducătorii în biserică (1 Tim. 3:1-16). Întrucât F.A. 
20:17-18 oferă dovezi că prezbiterii erau deja prezenți în Efes, Pavel repetă 
criteriile pentru selectarea lor. Contextul lui 1 Timotei ar indica faptul că, în-
trucât unii bărbați și unele femei nu demonstrează conduita corespunză-
toare în biserică și păgubesc reputația ei, standardele pentru rolurile de con-
ducători trebuie revizuite astfel încât „să știi cum trebuie să te porți în Casa 
lui Dumnezeu” (1 Tim. 3:15). În biserică sunt și unii lideri influenți care de 
asemenea păgubesc reputația ei și obstrucționează Evanghelia. Acesta este 
un îndemn misionar fundamental și el cristalizează motivul lui Pavel pentru 
scrierea acestei epistole. 

 
Trebuie de asemenea să remarcăm că se găsesc trei liste de calități pen-
tru episcopi sau prezbiteri în Epistolele adresate lui Timotei și Tit (1 Tim. 
3:1-7; 5:17-23; Tit 1:5-9). Similitudinile sunt ceea ce a-i aștepta și ar tre-
bui de asemenea să se observe că în fiecare dintre acestea este prezentă 
o accentuare primordială a caracterului. 
 

Prezbiterii 
Dumnezeu intenționează ca biserica Lui să aibă conducători; în cap. 3 ei 
sunt numiți evpi,skopoi episkopoi „supraveghetori”; v2 și în cap. 5:17, 19 
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presbu,teroi presbuteroi „prezbiteri”. În 3:8 Pavel face de asemenea refe-
rire la dia,konoi diaconoi „diaconi”. S-a făcut mențiunea că, atunci când 
Pavel și Barnaba s-au întors din prima lor călătorie misionară, au stabilit 
prezbiteri în bisericile nou înființate (F.A. 14:23). Din nou, când Pavel 
scrie bisericii din Filipi, el se adresează „sfinților… episcopilor (suprave-
ghetorilor) și diaconilor”. Se va sugera că episcopii erau numiți pentru o 
lucrare de supraveghere, în timp ce diaconii se implică într-o lucrare de 
slujire.  

Conducerea în biserică nu este pur și simplu un aranjament uman (Ef. 
4:11). Este lucrarea Duhului Sfânt să stabilească lideri (F.A. 20:28). Ti-
motei este învățat cum poate identifica asemenea bărbați în biserică. Ni-
mic nu este menționat aici, în acest capitol, despre numirea de conducă-
tori, iar unii au sugerat că, deși materialul este prezentat ca și cum era o 
îndrumare dată lui Timotei, de fapt era destinat bisericii. Însă, s-ar părea 
că Tit a fost direct implicat în Tit 1:5, iar 1 Timotei 5:22 indică faptul că 
Timotei trebuia de asemenea să aibă un anumit rol în orice desemnare. 
În primul rând îi întâlnim pe episcopi. 
 
Termeni utilizați 
De menționat că nu ar trebui să înțelegem termenul „episcop” aici, în v1, 
ca aplicându-se uzanței contemporane a termenului. Stott3 admite că 
„episcopatul monarhic” (un singur episcop care prezidează peste un co-
legiu de prezbiteri) nu poate fi datat mai devreme de Ignațiu din Antiohia 
Siriei, c. 110 d. Cr.” În vremurile NT, termenii erau interschimbabili pen-
tru același oficiu (vezi F.A. 20:17, 28; 1 Pet. 5:1-2; Tit 1:5-7). Se pare că 
termenul „prezbiter” era de proveniență evreiască, denotând demnitate, 
vârstă mai mare; termenul „episcop sau supraveghetor” era de proveni-
ență grecească, indicând funcția. 

Trebuie avută în vedere discuția anterioară privitoare la poziția lui Ti-
motei în Efes. El nu este inclus nicăieri în structura bisericii din Efes (nici 
Tit în comunitățile cretane). El nu este episcopul, ci un delegat apostolic 
temporar aflat sub îndrumarea lui Pavel, căruia i s-a cerut să rămână 
acolo pentru o vreme din cauza unei probleme specifice. 
 
O bună lucrare 
Capitolul începe cu: „adevărat este cuvântul acesta”, v1. Această expresie 
din categoria „zicerilor pline de adevăr” este a doua de felul acesta din 
epistole de față (vezi 1:15-16). Unii consideră că aici ea ar putea indica 
retrospectiv la 2:15, ceea ce ar permite ca toate afirmațiile să fie legate 
de tematica mântuirii. Însă demnitatea acestei chemări în biserică este 
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cel mai probabil ceea ce este subliniat, îndeosebi dacă unii dintre învăță-
torii falși au fost anterior prezbiteri iar dezertarea lor sau disciplinarea 
lor a generat un vid. De asemenea, se poate vedea cum expresia de aici 
din v1b poate fi transmisă prin intermediul tradiției viitoare. 

Așadar, Pavel afirmă: „Dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un 
lucru bun” („o lucrare bună”, versiunea folosită de autor, n. tr.). Acest 
enunț a generat anumite comentarii și a ridicat anumite întrebări. Oare 
nu este greșit să dorești sau să ai ambiții privitoare la această poziție? 
Oare n-ar trebui ca funcția să-l caute pe om și nu omul să caute funcția? 

Observați că, deși lauda este implicită în afirmație, ea nu este expri-
mată categoric. Despre funcție se spune că este excelentă sau bună. Tre-
buie să ne aducem aminte că în istoria timpurie a bisericii a deține o ase-
menea poziție însemna sacrificiu și posibil moartea. Pentru Hendriksen,4 
într-o asemenea vreme, o încurajare și un cuvânt de laudă implicită nu 
era ceva nelalocul lui. Oamenii erau dispuși să-și asume sarcinile care im-
plicau sacrificiu în zilele de început. Puțin, însă fac asta, în secolul două-
zeci și unu. 

Expresia de aici este kalou/ e;rgou kalou ergou, „o bună lucrare”. 
Knight5 sugerează că termenul e;rgon ergon nu este folosit în sensul ge-
neral al lucrării ca faptă sau acțiune. El optează pentru traducerea prin 
„sarcină” ca una care exprimă cel mai bine sensul termenului de aici. Pa-
vel pretinde că sarcina este una bună sau una excelentă – kalo,j kalos. Sar-
cina este exprimată în v2 drept a supraveghea (evpi,skopoj episcopos) și 
a da învățătură (didaktiko,n didakticon) și de asemenea v4-5, a conduce 
(prin implicație, dar exprimată clar în 5:17) și a se îngriji de biserica lui 
Dumnezeu. Observați că nu este biserica prezbiterului, ci biserica Dom-
nului. Dragostea Lui față de ea este de asemenea natură încât a cumpărat-
o „cu sângele Său” (F.A. 20:28). El a rânduit ca dragostea Lui pentru bise-
rica Lui să fie exprimată prin intermediul lucrării supraveghetori-
lor/prezbiterilor care vor priveghea asupra bisericii, vor vesti adevărata 
doctrină prin învățăturile lor, exercitând conducerea și grija pentru po-
porul Lui. 
 
Spiritualitatea – calificarea vitală 
Calificările pentru cineva care dorește să fie într-o asemenea postură 
sunt enumerate în v2-7. Prezbiterul trebuie să aibă o mărturie favorabilă 
din partea a trei grupuri: membrii bisericii, familie și necredincioși. Ni-
ciunul dintre acestea n-ar trebui să poată indica spre ceva. El trebuie să 
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fie „fără prihană”. Adjectivul avnepi,lhmpton anepilēmpton descrie o per-
soană care nu doar că este „deasupra oricărui reproș”, ci merită să fie 
considerată astfel.6 
(a) Reputația pe care trebuie să o aibă între credincioși v2-6 
Sintagma „fără prihană” poate fi înțeleasă, așa cum explică Hendriksen7, 
ca un fel de antet pentru toate celelalte 11 descrieri care urmează – 
 
Trăsături pozitive. Trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Nu se 
referă la faptul că i se cere să fie căsătorit. Accentul din greacă este pe 
cuvântul „singur” și nu doar pe statutul de căsătorit. De asemenea, dacă 
a fi căsătorit era o cerință, asta i-ar fi descalificat pe Pavel și pe Timotei 
dintr-o asemenea lucrare. Mai mult, dacă textul ar fi insistat ca prezbite-
rul să aibă o soție, atunci, prin implicație, trebuie să aibă și cel puțin doi 
copii. Unii ar putea sugera că versetul ar interzice poligamia, însă se pare 
că asta nu era o problemă în rândul creștinilor.8 Este cel mai bine ca 
această afirmație să se interpreteze în sensul că prezbiterului i se cere să 
fie pe deplin și întotdeauna credincios soției sale, să fie un exemplu strict 
de moralitate, literal, „soțul unei singure soții”. Dar dacă soția lui a murit 
și el s-a recăsătorit? Potrivit lui Knight9: 
 

Ar fi ciudat ca apostolul libertății, care considera că persoana văduvă „este 
slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul” (1 Cor. 7:39) și care a 
folosit acest principiu al libertății pentru a ilustra învățătura lui despre Lege 
(Rom. 7:1-3), să interzică această libertate unui posibil slujitor al bisericii a 
cărei soție a murit. 

 

Aceasta este o afirmație importantă întrucât învățătorii falși au interzis 
căsătoria (1 Tim. 4:3), iar promiscuitatea sexuală era obișnuită (2 Tim. 
3:6). Sublinierea este identică pentru diaconi (3:12) și în Tit (Tit 1:6), 
acolo unde această cerință este pusă în capul listei și, pentru Mounce10, 
asta sugerează că fidelitatea maritală era o problemă serioasă în biserica 
din Efes. 

El trebuie de asemenea să fie cumpătat. Mențiunea aceasta are un sens 
figurat, întrucât 3:3 se referă la beție în mod literal. Așadar, sensul este 
că prezbiterul va avea mintea limpede, demonstrând o gândire echili-
brată și lucidă. De asemenea va fi înțelept, având controlul asupra sa. Va 
avea stăpânire asupra comportamentului său, asupra emoțiilor și impul-
surilor sale. „Nu trebuie doar să aibă o vorbire bună, ci și o umblare 
bună.”11 
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Mai întâi, el va fi vrednic de cinste – acea calitate care face ca o per-
soană să fie considerată demnă de respect de către alții, cu o exprimare 
în exterior care izvorăște dintr-o calitate interioară a stăpânirii de sine - 
și primitor de oaspeți (o practică, de fapt, cerută tuturor credincioșilor, 
Rom. 12:13; Evr. 13:2; 1 Pet. 4:9, din cauza pericolelor generate de călă-
torii și de nesiguranța economică), un cuvânt care este tradus în lucrarea 
lui Quinn și Wacker12 prin „unul căruia îi plac oaspeții”. Mai apoi, „în stare 
să învețe pe alții” didaktiko,n didaktikon, un adjectiv nemaiîntâlnit în NT, 
exceptând 2 Tim. 2:24, cu referire la Timotei. Este singurul dar pentru 
slujire menționat aici între aspectele de caracter și implică a avea abilita-
tea de a oferi îndrumare și instruire celor care le cer. Este dezvoltat în Tit 
1:9 și urm. Așadar, așteptarea este ca liderii să fie aleși din rândul celor 
care dau dovadă că au acest dar. 
 
Trăsături negative. „Să nu fie bețiv”. Cuvântul mai apare doar o dată în 
Tit 1:7 în legătură cu prezbiterii. De regulă este o referire la băutul exce-
siv, cineva care întârzie lângă vin. Aceeași precizare este repetată pentru 
diaconi în v8 și în cazul femeilor vârstnice în Tit 2:2. Faptul că termenul 
este repetat în aceste situații separate indică spre faptul că băutul era o 
problemă serioasă pentru bisericile din Efes și Creta. Ulterior aflăm des-
pre Timotei și abstinența sa totală (1 Tim. 5:23). Legat de prima interdic-
ție de aici și, similar lui Tit 1:7, găsim un alt cuvânt grecesc plh,kthj plēktēs 
din nou găsit doar aici în NT, subliniind că o asemenea îndeletnicire cu 
băutura duce la violență. Astfel, prezbiterii nu trebuie să fie violenți, așa 
cum se întâmplă cu bețivii; să nu fie gata pentru a se bate sau pentru a-i 
lovi pe oameni – nici chiar verbal. 

Din nou, nu trebuie să fie lacomi după bani, ci blânzi, pașnici, „mani-
festând îngăduință față de încetineala, ciudățenia și chiar grosolănia al-
tora”13, și astfel, dispuși să treacă cu vederea multe. Să dea dovadă de un 
caracter rezonabil, de toleranță – o calitate avută de Cristos (2 Cor. 10:1). 
Aceste două adjective sunt folosite cu referire la stilul de viață creștin în 
Tit 3:2. Descrierea „blând” este folosită în LXX pentru a desemna o cali-
tate a lui Dumnezeu; în alte locuri, referirea este la judecători și împă-
rați.14 A nu fi „gâlcevitor” este explicat de către Towner15 astfel: „această 
comportare pacifistă, constructivă va vindeca fisurile produse de o dis-
pută amară, va fi un ajutor pentru congregație și își va aduce contribuția 
pozitivă la reputația publică a conducătorului.” 

Când vine vorba despre învățătorii falși, un contrast important este 
referirea la câștigul financiar, „nu iubitor de bani”. Acest viciu era unul 
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comun în cultura greco-romană. Toți cei din conducere (3:8; Tit 1:7) tre-
buie să fie avertizați. Acest viciu va fi evidențiat mai clar în 6:5 și urm. 
Oponenții dădeau învățătură nu ca urmare a dragostei pentru oameni 
sau pentru nevoile acestora, ci doar pentru că-și doreau să obțină bani. 
Aceasta era motivația reală. Aici, în discuția despre prezbiteri, opusul 
este presupus în mod clar; să nu fie caracterizați de lăcomie, ci de abne-
gație pentru alții. 
 
(b) Reputația pe care trebuie să o aibă între membrii familiei v4-5 
Termenul aici este oi;kou oikou folosit nu în sensul de „casă”, ci de „gos-
podărie” sau „familie”. Provocarea vizează modul în care el își gestio-
nează familia sa. Un bărbat trebuie să fie în stare într-un mod evident să-
și conducă familia/copiii într-o manieră plăcută și să le impună respect, 
păstrându-și demnitatea personală în tot acest timp, înainte de a-și 
asuma conducerea bisericii, a familiei lui Dumnezeu. Hendriksen16 a 
menționat că prima și ultima cerință descriu relația prezbiterului cu fa-
milia sa. La fel stau lucrurile și când ajungem la diaconi (v12). Aspectul 
acesta trebuie să primească o importanță însemnată. 

O asemenea conducere trebuie îndeplinită cu seriozitatea cuvenită, 
sau într-o asemenea manieră încât „Fermitatea tatălui să-l facă să fie re-
comandabil pentru un copil să asculte, înțelepciunea lui să-l facă să fie na-
tural pentru un copil să asculte și dragostea lui să-l facă să fie o plăcere 
pentru copil să asculte.”17 

Pavel se referă la copiii care sunt încă acasă, adică la minori. În Tit 1:6, 
cerința este că el trebuie să aibă pista tekna pista tekna, copii credincioși, 
nici neastâmpărați, nici neascultători. Oare „pista” ar trebui înțeles ca a 
crede sau a fi credincios? Este folosit în ambele sensuri în aceste epistole. 
Contextul aici, cu textul paralel din 1 Tim. 3:4-5, oferă câțiva indicatori 
importanți în vederea interpretării. Afirmația restrictivă de aici, „care să 
nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare” accentuează comporta-
mentul și pare a explica ce înseamnă pentru tekna să fie pista. Tot astfel, 
1 Tim. 3:4 vorbește despre prezbiter astfel: „să-și țină copiii în supunere 
cu toată cuviința”. Knight subliniază că în ambele cazuri prezbiterul este 
evaluat pe baza capacității „a-și stăpâni copiii”.18 Prin urmare, Tit:16 „să 
aibă copii credincioși” este practic același lucrur cu 1 Timotei 3:4 de aici. 

Așa cum s-a menționat succint anterior, remarcați că este improbabil 
că Pavel a vrut să spună că doar un bărbat căsătorit cu cel puțin doi copii 
putea fi supraveghetor. El scria în lumina situației normale. Oare n-a re-
comandat Pavel celibatul și nu s-a dat pe sine ca exemplu (1 Cor. 7:7-8, 
32 și urm.; 9:5)? 
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Mounce19 menționează utilizarea lui prosth/nai prostēnai în v5, care 
poate însemna a guverna sau a conduce. A doua idee este exprimată când 
vine vorba despre termenul înrudit prosta,tej prostates, care înseamnă 
„protector”. Astfel, aici avem ideea rolului de tată care nu este dictatorial, 
ci grijuliu și protectiv față de copiii lui. În biserică, el nu trebuie să fie 
despotic, ci un conducător grijuliu care slujește. Lucrul acesta este lim-
pede când Pavel leagă conceptul de față cu evpimelh,setai epimelēsetai în 
v5, „a purta de grijă”. 

El trebuie să fie un om cu o anumită experiență, nu un convertit de 
curând, sau neo,futon neofuton, care înseamnă creștin „plantat de cu-
rând”, v6. Biserica din Efes existase de aproximativ zece ani și de aceea 
Timotei putea fi selectiv în procesul de alegere a conducătorilor. Afirma-
ția aceasta nu este găsită în lucrarea de pionierat din Creta în Tit 1. 

Aici sunt două posibile pericole pentru Timotei pe care el trebuie să le 
țină minte. A pune oameni nepregătiți în această slujire ar putea, întâi de 
toate, să-i facă să se „umfle de mândrie”. Fascinația autorității ar putea fi 
prea mult de dus pentru unii, iar promovarea prea grabnică i-ar putea 
face să se îngâmfe. Asta ar putea foarte bine să genereze prăbușirea lor – 
prin intermediul mândriei – aceeași osândă în care a căzut și diavolul, 
înțelegând expresia a un genitiv obiectiv, mai degrabă decât unul subiec-
tiv.20 (Este interesant că același cuvânt „a se îngâmfa” este folosit despre 
învățătorii falși (1 Tim. 6:4; 2 Tim. 3:4). Observăm că în prima sa călătorie 
misionară, Pavel n-a numit conducători în fiecare biserică decât după ce 
le-a revizitat (F.A. 14:23). Bărbații respectivi trebuie să fie oameni ma-
turi. 
 
(c) Fără prihană atât cât îi privește pe cei necredincioși v7 
Așa cum s-a menționat anterior în comentariile noastre despre „evlavie”, 
Pavel subliniază adesea preocuparea privitoare la părerea celor de afară 
despre mărturia bisericii (1 Tim. 5:14; 6:1; Tit 2:5, 8, 10; 3:2, 8; 1 Cor. 
10:32; Col. 4:5; 1 Tes. 4:12). Cei de afară adeseori știu mai multe despre 
omul respectiv întrucât el este în mijlocul lor zilnic, trăind în comunitatea 
locală sau în contextul locului de muncă. Dacă nu are respectul celor din 
afară, asta se va dovedi o piatră de poticnire pentru Evanghelie. Această 
mărturie ținea de eficiența misiunii bisericii în lume. A eșua în oricare 
dintre calitățile menționate de Pavel putea să ducă la o pierdere a credi-
bilității. 
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La ce se referă Pavel prin „cursa diavolului”? Să fie oare faptul că indi-
vidul ar putea considera că purtarea lui rea nu l-a obstrucționat în do-
bândirea succesului și astfel va încerca să-și ascundă mai multe culpabi-
lități, căzând în cursa și sub puterea diavolului? 

Prezbiterul care se păzește pe sine în aceste chestiuni se izbăvește pe 
sine și biserica din a cădea în dizgrație și se păzește de o pierdere totală 
a credibilității. Termenul ovneidismo,j oneidismos „ocară” poartă cu sine 
ideea de a aduce ocară asupra propriei persoane, o dizgrație extremă. O 
altă modalitate21 de a prezenta calificările pe care Pavel le cere de la Ti-
motei ca să le caute în posibilii prezbiteri sunt după cum urmează: 
 

Căsătoria lui v2, bărbatul unei singure neveste, fidelitate 
Autoguvernarea lui v2, cumpătat, înțelept și vrednic de cinste 
Deschiderea lui v2, primitor de oaspeți – filo,xenon filoxenon cazul acu-
zativ, literal „o dragoste pentru străini.” 
Înzestrarea lui v2, „în stare să învețe pe alții”. Prezbiterul trebuie să fie 
unul care studiază Cuvântul și să fie competent să-i învețe pe alții, fie 
că este vorba despre amvon, fie despre o situație de consiliere unu la 
unu. 
Abstinența lui v3, să nu fie prins în cursa alcoolului. 
Temperamentul lui v3, să nu fie violent – ceea ce include și abuzul ver-
bal – ci blând. 
Gestionarea de către el a banilor v3, vezi mărturia lui Samuel la înche-
ierea vieții sale de slujire, 1 Sam. 12:1-5 și mărturia de altădată a lui 
Pavel către prezbiterii efeseni, F.A. 20:33-35. 
Viața lui de familie v4-5, ceea ce un bărbat este acasă este important. 
Inima lui de slujitor pentru poporul Domnului v6, există o nevoie de 
adevărată umilință și experiență pentru a sluji ca prezbiter. 
Mărturia lui publică v7, trebuie să se dovedească limpede realitatea, 
stabilitatea și autenticitatea mărturiei sale înaintea altora. Dacă un 
prezbiter nu are o bună mărturie într-un sat sau într-un oraș, cum va 
putea fi eficientă biserica în misiunea ei de a evangheliza respectiva 
localitate? 

 
În învățăturile date lui Timotei, Pavel merge mai departe spre a discuta 
despre un alt grup: 
 

Diaconii 
Poziția unui diacon este menționată în Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8-13 și în cadrul 
slujirii celor șapte bărbați din Fapte 6:1-6, deși, în cazul acesta de pe 
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urmă nu apare cuvântul „diacon” – sunt folosite un substantiv și un verb 
înrudite. Să fie asta dovada că slujirea de față era totuși doar într-un sta-
diu embrionar? Vezi și Romani 16:1, unde Fivi este descrisă drept „o slu-
jitoare” a bisericii folosindu-se substantivul dia,konoj diakonos.22 

Trebuie remarcate sugestiile lui Campbell23 potrivit cărora termenul 
„diacon” se referă la conducătorul bisericii dintr-o casă. El era un asistent 
al episcopului care, la rândul lui, era responsabil pentru mai multe bise-
rici de felul acesta. Însă imaginea pe care o avem la Ignațiu este a diaco-
nului care lucra alături de episcopi în congregația locală. 

Unii ar putea sugera că termenul (sau familia de cuvinte) se referă pur 
și simplu la orice tip de lucrare de slujire – sensul primar era de „a ajuta 
la mese” - și Pavel îl poate folosi cu referire la orice tipuri de slujire și cu 
referire la diferiți lucrători.24 Însă în 1 Tim. 3:8, 12 se referă în mod lim-
pede la o funcție specială din biserică, la cei care lucrează alături de prez-
biteri și verbul din 1 Tim. 3:10, 13 poartă sensul specific de „a sluji ca 
diacon”. Așadar, prevederea unor jaloane în ce privește calitățile spiritu-
ale în alegerea diaconilor înseamnă că aici nu se are în vedere doar o slu-
jire în termeni generali, ci sunt evidențiați anumiți indivizi. Însă nu există 
nicio menționare în lista diaconilor a administrării învățăturii sau auto-
rității/conducerii, așa cum este cazul în privința prezbiterilor (vezi 1 
Tim. 3:2; 5:17; Tit 1:7). Astfel, se pare că referirile la cele două tipuri de 
lucrare vizează perioada de timp timpurie (F.A.), mijlocie (Filipeni) ș târ-
zie a bisericii NT - și ele apar în zone geografice diferite. Ca și în privința 
prezbiterilor, îndrumarea dată lui Timotei pentru desemnarea diaconilor 
are de-a face în principal cu caracterul. 

Diaconii trebuie să fie „fără prihană”, v10 – cuvântul este avne,gklhtoj 
anenklētos, care, fiind folosit doar de Pavel în NT, este un sinonim al lui 
avnepi,lhmptoj anepilēmptos din v2. O trăsătură inițială pozitivă – „cin-
stiți” – este urmată de trei expresii negative care împreună pot să înfăți-
șeze pe cineva care este ireproșabil, care este în final sunt rezumate prin 
termenul „fără prihană” (v10). Cerințe suplimentare urmează în v11-13. 
Mounce25 evidențiază într-un mod util că șase dintre caracteristici sunt 
paralele directe cu descrierea unui prezbiter. 
 

Atât postura unui conducător al bisericii, cât și cea a unui slujitor al bisericii 
cer același tip de persoană: un creștin matur a cărui purtare este fără pri-
hană… majoritatea cerințelor stau în opoziție cu purtarea oponenților. 
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Stott26 este din nou de ajutor la punctul acesta prin modul în care pre-
zintă calitățile celor care slujesc ca diaconi, iar la schița lui am adăugat 
câteva comentarii. 

În v8 el scrie despre autoguvernarea lor. Cele patru cuvinte din acest 
verset formează un grup natural, onești în purtare, rostitori ai adevăru-
lui, care se stăpânesc pe ei înșiși în ce privește vinul și banii. 

Termenul dilo,goj dilogos este găsit doar aici în NT și înseamnă literal 
„cu limba despicată”. Poate fi explicat ca spunând un lucru, în timp ce 
gândul este la un altul, sau a spune un lucru unei persoane, dar un alt 
lucru unei alte persoane. Guthrie27 subliniază că poate fi tradus și ca „bâr-
fitor”, sugerând pericolul de a bârfi, în loc să se înțeleagă nevoia confi-
dențialității. Referirea la „nu băutori de mult vin” este la timpul prezent 
și vizează un consum uzual de alcool.  

„Nu doritori de câștig mârșav” – subiectul care apare din nou aici (vezi 
v3) sugerează că Pavel este interesat în mod special ca noii lucrători din 
biserică să aibă atitudinea corectă în privința banilor, probabil ca urmare 
a experiențelor anterioare cu poftitorii învățători falși care nu mai erau 
în mijlocul lor. În orice lucrare a bisericii conducătorii trebuie să nu fie 
motivați de câștigul financiar, ci mai degrabă de o disponibilitate de a 
cheltui și de a se cheltui pe ei înșiși pentru alții. Aici probabil că diaconii 
purtau responsabilitatea pentru finanțele bisericii și erau implicați în în-
grijirea zilnică de nevoile săracilor. 

Pavel explică în v9 că ei trebuie să aibă convingeri sănătoase. Terme-
nul „taină” poate reprezenta totalitatea adevărurilor revelate ale credin-
ței, și anume, taina, care este credința. Spre deosebire de învățătorii falși 
care au respins vocea conștiinței (1:19) și chiar au „cauterizat-o” (4:2) 
desconsiderând-o continuu, ei trebuie să păstreze un cuget curat (1:5-6), 
ținându-se strâns de revelația lui Dumnezeu cu o convingere sinceră și 
puternică. Pavel insista că oricine era numit diacon trebuia să se țină 
strâns de adevărul sau de doctrina dată bisericii. Cuvântul e;contaj echon-
tas de aici înseamnă „a ține, a poseda”, și exprimă o dedicare solidă și fără 
rezerve față de credință; a o ține mai degrabă decât a-i învăța pe alții des-
pre ea, care era responsabilitatea prezbiterilor. Ei nu trebuie să naufra-
gieze de la credință (1:19). Ca rezumat, odată cu menționarea „cugetului” 
este limpede că diaconii trebuie să trăiască în conformitate cu principiile 
etice ale credinței revelate. 

În final, Stott evidențiază că ei trebuie să fie testați și aprobați. Lor tre-
buie să li se ofere o perioadă de timp – observați elementul temporal 
prw/ton prōton, „întâi” ca să-și demonstreze vrednicia și ca biserica să 
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vadă manifestarea darurilor lor și tipul de slujire pe care-l pot face. Aici 
aproape că avem conceptul de stagiatură. 

Fără îndoială că aici avem paralela învățăturilor date lui Timotei în 
5:22, 24-25 unde subiectul este grija care trebuie exercitată în desemna-
rea prezbiterilor. Oare această examinare pentru potențialii diaconi era 
menită să arate că ei erau fără prihană? Aici este găsită referirea la dia-
coni ca fiind „fără prihană” – un termen menționat mai sus. În privința lui 
avne,gklhtoi anenklētoi, Towner28 pretinde că termenul este folosit având 
totuși prezentă în fundal nuanța legală și astfel „înseamnă a fi liber de 
orice fel de acuzație de necinste, civilă ori domestică.” Este folosit din nou 
despre prezbiteri în Tit 1:6-7. 

Mai apoi avem v11. O viață de familie lăudabilă. Oare mută acum Pavel 
discuția spre viața de familie a diaconului în acest verset, ori mai degrabă 
în următorul (v12)? Observați cum începe v11, Versiunea Autorizată a 
Bibliei în engleză redă astfel: „Întocmai trebuie să fie și soțiile lor… ” De 
asemenea, versiunea NKJ a Bibliei spune: „soțiile”. Este ciudat că soțiile 
prezbiterilor nu sunt menționate, dacă acesta este sensul. În marginea 
VA a Bibliei se afirmă: „Femeile în aceeași manieră trebuie… ” Textul ver-
siunii NIV a Bibliei spune: „Soțiile diaconilor”; iar în marginea textului din 
NIV se afirmă: „diaconițele”. 

Cuvânt aici este gunai/kai gunaikai sau singularul gunh, gunē și poate 
fi tradus „soție” (3:2, 12; 5:9; Tit 1:6) sau „femeie” (2:9, 10, 11, 12, 14). 
Așadar, oare să fie referirea la soțiile diaconilor sau la diaconițe? 
 
În sprijinul variantei a doua: diaconițe 
Avem traducerea sugerată: „în același fel, femeile”; această expresie din 
v8 marchează începutul discuției despre o nouă categorie și își găsește 
paralela în maniera în care sunt aduși în discuție diaconii în v8; nu există 
niciun articol hotărât sau posesiv pentru termenul „femei” așa cum ne-
am aștepta, dacă referirea ar fi la soțiile diaconilor (versiunea NIV a Bi-
bliei a adăugat „lor”); găsim altundeva o referire la Fivi și termenul „dia-
con” este folosit în dreptul ei (Rom. 16:1); v11 oferă o listă comparabilă 
de trăsături similară celei pentru diaconi; soțiile prezbiterilor n-au fost 
menționate, atunci de ce ar trebui menționate cele ale diaconilor? 
 
În sprijinul variantei întâi: soțiile diaconilor 
Aceste femei nu sunt numite „diaconi”, așa cum a fost Fivi; referirea la 
acestea este așezată între calificările cerute diaconilor; dacă referirea 
este la diaconițe, atunci să observăm că nu există nicio menționare a fi-
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delității maritale care ar fi de așteptat în lumina v2 și v12; în plus, o refe-
rire aici la „soții” se potrivește cu următorul verset care vorbește despre 
diaconi ca fiind căsătoriți (v12). Sunt menționate soțiile diaconilor, pe 
când ale diaconilor nu, datorită lucrării mai practice a diaconilor în care 
și soțiile lor pot fi implicate. Acesta este și motivul pentru calificările spe-
ciale cerute acestor femei. 

Knight29 susține că aici ar trebui să înțelegem că este vorba despre so-
țiile diaconilor și-și apără poziția cu următoarele argumente: în primul 
rând, oare Pavel, care a fost întotdeauna înțelept în privința sexualității 
(cf. ex. 2:9; 5:11, 15; probabil 5:6) ar sugera ca femeile să fie asistente ale 
diaconilor, nu mai degrabă soțiile acestora? Din nou, dacă s-ar avea în 
vedere femeile, lipsește orice referire la a fi „femeia unui singur soț”, așa 
cum este pentru prezbiteri și diaconi și în trăsăturile pentru văduvele 
vârstnice (v2, 12; 5:9). De asemenea, dacă sunt avute în vedere soțiile, se 
poate înțelege ideea potrivit căreia calificările pentru un diacon implică 
și calificările soției sale, adică el ar putea fi descalificat din slujire dacă 
soția lui nu este vrednică! În ce privește omiterea articolului hotărât al 
lui gunai/kaj gunaikas, în întregul pasaj Pavel se referă la diferiți indivizi 
fără a folosi articol, fie că este vorba despre prezbiteri, diaconi, copii. În 
final, el subliniază că nu se spune despre femei că ele trebuie să fie „fără 
prihană”, întrucât nu ele au fost alese și puse în slujbă, ci soții lor. 

Aceste femei, fie că sunt soții, fie că sunt slujitoare ale bisericii (prez-
biterii, nu diaconii, sunt cei care asigură conducerea plină de autoritate a 
bisericii), trebuie să trăiască astfel încât să fie demne de respect; ca și 
diaconii, ele trebuie să-și stăpânească limba și să spună adevărul, „să fie 
neclevetitoare” (termenul de fapt este diabo,loj diabolos, același termen 
tradus prin „diavol” și sugerează răspândirea de minciuni” și să fie vred-
nice de încredere în toate, demonstrând o credibilitate deplină (v11). 

Acum Pavel se reîntoarce şi continuă cu diaconii din nou în v12 și ex-
primă aceleași condiții ca și cele enunțate pentru prezbiter în v2, 4-5, în 
ceea ce ține de fidelitatea maritală și gestionarea casei și familiei sale. 
Aici, Pavel explică faptul că diaconii au o motivație glorioasă. După cum a 
fost exprimată o încurajare pentru bărbați ca să-și asume rolul de prez-
biter la începutul capitolului 3, tot astfel acum diaconii sunt încurajați în 
mod similar. Cei care vor sluji bine vor avea o reputație onorabilă înain-
tea lui Dumnezeu sau mai probabil înaintea bisericii. Cuvântul „bine” 
kalw/j kalōs de aici înseamnă „în maniera corectă” sau „lăudabil” și de fapt 
„străbate discuția lui Pavel despre slujitorii bisericii (cf. v4, 12 și îndeo-
sebi 5:17).”30 Ei ar trebui de asemenea să fie caracterizați de „o mare în-
drăzneală în credința care este în Isus Cristos”. Unii ar putea sugera că 
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„marea îndrăzneală” are de-a face cu mărturia lor neînfricată, însă refe-
rirea la credința în Cristos Isus și la relația cu El poate însemna că Pavel 
se referă la o încredere sporită cu privire la poziția lor spirituală în harul 
lui Dumnezeu care i-a capacitat, și anume, la siguranța mântuirii lor.31 

Prin urmare, în această secțiune, atât în cazul prezbiterilor, cât și în cel 
al diaconilor descoperim un sumar al calităților creștine pe care ar trebui 
să le demonstreze toți conducătorii din biserica locală. Aceste calități 
sunt vitale pentru înaintarea misiunii lui Dumnezeu în acea regiune – de 
fapt, în orice regiune. De remarcat că sănătatea bisericii va fi influențată 
de calitatea slujirii prezbiterilor și diaconilor. 

Biserica și adevărul 
Motivul din spatele scrierii epistolei devine clar la punctul acesta: ca cei 
ce sunt creștini să poată cunoaște purtarea care este adecvată în ce pri-
vește biserica lui Dumnezeu. Pavel se află în Macedonia și simte că sosi-
rea lui ar putea fi întârziată. El scrie aceste îndrumări (tau/ta, tauta este 
„aceste lucruri”, adică întreaga lui învățătură găsită în toate aceste epis-
tole) pentru că este preocupat ca ei să cunoască încă dinainte de reîn-
toarcerea lui ce așteaptă Dumnezeu de la ei. 

Stott32 ne amintește: „Astfel, printr-o acțiune providențială intențio-
nată a lui Dumnezeu epistolele NT au ajuns să fie scrise și au fost păstrate 
pentru edificarea bisericii în generațiile următoare.” Fără acestea, bise-
rica ar fi asemenea unui corăbii fără cârmă sau unui călător fără hartă. 
Dar acum cunoaștem care este planul lui Dumnezeu. 

Pavel îi scrie lui Timotei ca „să știi cum trebuie să te porți… ”. Această 
secțiune urma să-i reamintească bisericii din Efes de rolul și autoritatea 
lui Timotei în calitate de delegat al apostolului. Prin el avem prezența lui 
Pavel – în pofida absenței acestuia. Între „aceste lucruri” menționate an-
terior despre care trebuia să vorbească Timotei se găsea învățătura lui 
Pavel din 2:1-3:13. Lucrurile enunțate acolo se concentrează asupra mo-
dului în care oamenii ar trebui să se comporte – folosirea lui dei/ dei „este 
necesar”, ne reamintește de obligația de a trăi în felul acesta. Aici găsim 
stilul de viață misionar menționat anterior în schițarea lui 1 Timotei.33  

Credincioșii din Efes sunt „casa sau familia lui Dumnezeu”. Traducerea 
„casă” ar putea fi mai nimerită întrucât el folosește de asemenea termeni 
din domeniul construcției, precum stâlp, temelie. Dumnezeul cel viu lo-
cuiește în poporul Său. Ei sunt „biserica Dumnezeului celui viu”. După 
cum Dumnezeul cel viu a locuit în sanctuarul lui Israel, tot așa Dumnezeu 
locuiește în biserică prin Duhul Său. Noi avem prezența și puterea Lui în 
noi. Însă putem de asemenea folosi termenul „familie”. Knight34 sublini-
ază ideea potrivit căreia, deși este utilizată terminologia construirii, dat 
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fiind că purtarea se focalizează asupra interacțiunii membrilor familiei 
lui Dumnezeu, majoritatea traducerilor moderne au optat pentru „fami-
lie”. Este adevărat că avem nevoie să recunoaștem că Dumnezeu este Ta-
tăl nostru și că suntem parte din familia Lui. Ceilalți creștini ne sunt frați 
și surori, iar relațiile din poporul Lui sunt atât de importante. Aduceți-vă 
aminte că am remarcat faptul că noi suntem membri în „biserica Dumne-
zeului celui viu”. Sintagma evkklhsi,a qeou/ zw/ntoj ekklēsia theou zōntos 
implică folosirea unei fraze din VT (Ios. 3:10; 2 Împ. 19:4, 16; Ps. 42:2; Is. 
37:4, 17; Os. 1:10; Dan. 6:20), care afirmă că Dumnezeu este singurul 
Dumnezeu – „viu” în contrast cu idolii morți; El este de asemenea sursa 
vieții, „care transmite viață și mântuire credincioșilor în Cristos (1 Tim. 
1:16; 4:8-10) și le dă vitalitatea vieții pentru slujire și ascultare (1 Tes. 
1:9; cf. Evr. 9:14).”35 

Noi suntem „stâlpul și temelia adevărului”. Deopotrivă „stâlp” și „te-
melie” sunt termeni arhitecturali și transmit anumite imagini. Primul, 
„stâlp” este stu/loj stulos, (vezi Gal. 2:9; Apoc. 3:12; 10:1 și în LXX cei doi 
stâlpi ai templului lui Solomon, 1 Împ. 7:15 numit Iachin „el va întări” și 
Boaz „în el este putere”; vezi și 2 Împ. 25:13 și urm.; 2 Cron. 3:15 și urm.; 
4:12 și urm.). Al doilea, e`drai,wma hedraiōma „temelie”, ține de aseme-
nea de clădire și Hanson36 propune traducerea „fundament”, mai degrabă 
decât „proptea” sau „montant”. Așadar, ideea unui stâlp este ceva care 
susține sau sprijină, în vreme ce „temelie”37 vorbește despre fermitate 
sau o bază solidă. În contextul provocării aduse de învățătura eronată, 
biserica prin diaconii și prezbiterii ei este chemată să înțeleagă că popo-
rul lui Dumnezeu este întâi de toate fundamentat în și mai apoi susținut 
prin adevăr, fiind chemat să facă de cunoscut adevărul (mesajul misionar 
și mărturia misionară). Aici avem continuarea provocării misionare din 
capitolul 2. Oare ne-am ținut strâns de adevăr și ne conformăm învățătu-
rii lui, căutând să-l manifestăm continuu în stilul nostru de viață? 

Acum ajungem la ceea ce este chemată biserica să proclame. În v16 
avem o puternică mărturisire de credință. Cuvintele „fără îndoială” pot fi 
traduse și „incontestabil” sau „pe baza unei judecăți sănătoase”. Sintagma 
implică faptul că aici sunt exprimate adevăruri care sunt susținute una-
nim de adevărații creștini. Din nou, „taina evlaviei” are nevoie de expli-
care. Termenul „taină” este un cuvânt obișnuit pentru ceva ascuns ante-
rior dar acum descoperit. Termenul „evlavie” se referă la stilul de viață 
creștin sau la existența creștină care rezultă de pe urma revelației tainei, 
care se naște din adevărata credință – vezi discuția despre „evlavie” în 
2:2. 
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Taina este centrată în Isus Cristos, persoana și lucrarea Lui. Sunt ade-
văruri fundamentale despre Isus Cristos care au fost făcute de cunoscut 
și care trebuie făcute de cunoscut. Acestea sunt „fără îndoială de mari”. 
Oare Pavel își aduce aminte de strigătele închinătorilor Dianei care au 
strigat timp de două ore: „Mare este Diana efesenilor” (F.A. 19:28, 34) și 
astfel afirmă „Mare este taina evlaviei”? 

Unii se întreabă dacă Pavel citează un imn timpuriu sau avem oare un 
climax doctrinar, o afirmare de crez sau o mărturisire publică solemnă? 
Au fost făcute diferite încercări de a se încerca stabilirea originilor, însă 
cel mai bine este pur și simplu să se înceapă cu Pavel și să se încerce să 
se priceapă ce anume a intenționat el să transmită prin aceste versete. 

Atât cât privește stilul, avem șase afirmații care se aseamănă mult una 
cu alta. Fiecare începe cu un verb care are o terminație similară și toate 
sunt la timpul aorist și la diateza pasivă. Toate se încheie cu un substantiv 
la dativ. Întregul grup este deschis de un pronume relativ masculin „care” 
sau „El” ca o referire la Cristos38 și El este subiectul celor șase verbe care 
urmează. 

Versetele au fost organizate fie în două strofe a câte trei rânduri, fie în 
trei strofe a câte două rânduri. 

Prima variantă ne oferă două rânduri cu idei opuse (trup/duh și pă-
mânt/slavă), iar celelalte rânduri sunt considerate că funcționează ca un 
refren. Astfel, prima strofă este considerată că se referă la Isus pe pă-
mânt, iar a doua arată spre El ca Domn înălțat. Cele trei seturi a câte două 
rânduri ne oferă perechi de contraste cu o structură chiastică propusă. 
De asemenea, se spune că perechile alternează între cer și pământ. Am-
bele sunt interesante, dar nu toți erudiții sunt pe deplin convinși. Este 
mai mare numărul celor care sugerează că aici avem relatarea vieții lui 
Isus din prismă cronologică ori istorică. Problema pentru unii este afir-
mația finală; însă această dificultate nu este insurmontabilă. 

Se afirmă că El S-a arătat într-un trup (literal „în carne”) – o referire la 
întruparea Lui și se afirmă că El a devenit un om real în experiența Sa 
pământească. Asta s-a subliniat deja în 1 Timotei – vezi 1:15 și 2:5. Din 
nou, scopul întrupării Sale se află aici în fundal – moartea Lui pentru alții 
ca răscumpărare. 

El a fost „justificat” sau făcut neprihănit în Duhul. Dacă termenul „duh” 
contrastează cu faptul că El a luat trup, atunci va însemna „declarat drept, 
arătându-Se ca Fiu al lui Dumnezeu în privința naturii Sale spirituale.” 
Însă referirea ar putea fi mai degrabă la îndreptățirea Sa de către Duhul 
Sfânt în viața Sa și chiar în învierea Sa. Mai întâi, viața Lui a fost una trăită 
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în puterea Duhului Sfânt (Lc. 4:1, 14; Mat. 12:28) și de asemenea în învi-
erea prin Duhul (1 Pet. 3:18) Dumnezeu a afirmat nevinovăția lui Isus – 
n-a fost niciun motiv ca El să fie dat la moarte. 

El a fost „văzut de îngeri”. Afirmația aceasta este adevărată în mai 
multe ocazii (Mat. 28:1-7; Lc. 2:13; 22:43; 24:4; Mc. 1:13; F.A. 1:10-11). 
Conform consemnărilor din Evanghelii, îngerii erau prezenți tot mereu. 
Dar oare nu respectăm cronologia atunci când vedem aici înălțarea/in-
trarea triumfătoare a lui Cristos în cer și etalarea victoriei Sale înaintea 
oștirii cerești? 

Acum revenim pe pământ, ne întoarcem la misiunea lui Dumnezeu. 
„Propovăduit printre neamuri” ne reamintește că Evanghelia este cen-
trată în El; El este conținutul și aici găsim accentuarea dimensiunii uni-
versale și responsabilitatea de a-L face de cunoscut tuturor națiunilor. 
Asta nu-i exclude pe evrei. Iată aici sarcina misionară. 

Sintagma „crezut în lume” ne reamintește de răspândirea și succesul 
Evangheliei și de calea fundamentală a mântuirii (1 Tim. 1:16; 4:10; 2 
Tim. 1:12; 3:15; Tit 3:8). Dar cum vor crede ei fără un predicator? 

În final, El a fost „înălțat în slavă”. Pentru unii aceasta ridică o pro-
blemă, întrucât s-ar părea că suntem aduși înapoi la înălțare, eveniment 
la care am ajuns în derularea cronologică mai devreme. Înălțarea Lui va 
fi, în consecință, înțeleasă doar ca prefigurarea epifaniei Sale finale în pu-
tere și glorie. Dar s-ar putea să fie mai bine ca, alături de Towner, să ve-
dem aici nu doar înălțarea, moment când a fost văzut în ceruri de oastea 
cerească, ci expresia „să reprezinte o mai probabilă descriere a statutului 
<glorificării> conferit în și prin înălțare.”39 Astfel, enunțul acesta poate 
indica statutul Lui actual și autoritatea Lui de judecător (1 Tim. 6:14-16; 
2 Tim. 4:1, 8, 18). 

Prin urmare, aici avem adevărul pe care biserica trebuie întâi de toate 
să rămână zidită. A veghea ca asta să se întâmple stă responsabilitatea 
conducătorilor. Mai apoi acest adevăr, care desigur că este centrat în 
Cristos, trebuie proclamat – asemenea unei statui așezate pe un stâlp – 
mesajul „minunat” pe care toți trebuie să-l audă și să-l creadă. Aceasta a 
fost misiunea lor și este și a noastră. Timpurile verbale la aorist folosite 
în această declarație nu desemnează realizare deplină, ci realități. 
Această istorie s-a derulat – aceste lucruri sunt realități pe care bărbații 
și femeile le pot accepta. Ele prezintă un Cristos în care cineva își poate 
pune întreaga încredere pentru eternitate. Acesta este mesajul misionar 
- și ce mesaj extraordinar! 
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1 TIMOTEI 4:1-16 
Evlavia și Casa lui Dumnezeu 
 
 
În acest capitol ajungem la îndemnul privitor la evlavia personală în rân-
dul poporului lui Dumnezeu (Casa lui Dumnezeu). Întâlnim un termen al 
contrastului de. de „dar” în v1 care evidențiază gravitatea ereziei/învăță-
turii false care influența pe atât de mulți în Efes, abătându-i de la adevărul 
centrat în Isus Cristos din 3:14-16. Responsabilitatea lui Timotei, atât cât 
îl privește pe Pavel, este să o contracareze și, ca tânăr, să-și dea silințele 
să trăiască o viață evlavioasă înaintea bisericii (4:1-16). Capitolul se îm-
parte în trei părți, principalele diviziuni fiind marcate de imperativele din 
v6 și v11. 
 

Timotei trebuie să avertizeze în privința  
învățătorilor falși v1-5 
În pofida păzirii bisericii și a proclamării adevărului, Duhul Sfânt a reve-
lat că unii vor abandona credința – aici se găsește un cuvânt puternic – 
„vor deveni apostați”. Vor abandona corpusul adevărului sau al adevăra-
tei doctrine pentru erezie. 

Versetul 1 vorbește despre „vremurile din urmă”. Aceasta este o sin-
tagmă care este o paralelă pentru expresia „zilele de la sfârșit” (2 Tim. 
3:1 și urm.) Este limpede că aceste vremuri au început deja, întrucât Ti-
motei trebuia să evite el însuși oameni de felul acesta, potrivit lui 2 Ti-
motei 3:5. Aici, de fapt, așa cum Knight1 subliniază, Pavel vorbește despre 
o situația prezentă (v3-5) și-l îndeamnă pe Timotei să-i învețe pe mem-
brii bisericii în această chestiune „aici și acum” (v6). Vremurile din 
urmă/zilele de la sfârșit denotă de fapt perioada creștină dintre prima și 
a doua venire, vezi și Evrei 1:1-2. Accentul aici cade pe deplasarea doc-
trinară care este parte din deteriorarea morală și teologică profețită pen-
tru zilele finale. 

„Duhul spune lămurit”. Întrebarea este: cum și când au fost revelate 
toate acestea? Pavel nu indică dacă profeția la care se referă a fost dată 
de Isus (ex. Mat. 24:10-11)2 sau de profeții creștini din biserici ca și în 
Fapte 21:4, 10-14 sau doar de apostolul însuși (întrucât el însuși i-a aver-
tizat de ivirea viitoare a învățătorilor falși în Fapte 20:29-30). 
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Textul spune „unii” se vor îndepărta de la credință. Termenul este mai 
degrabă vag și este folosit de asemenea în 1:3, 6, 19; 4:1; 5:15, 24; 6:10; 
2 Tim. 2:18, despre care Towner sugerează că ar trebui înțeles ca „o ex-
primare neintenționată a desconsiderației”.3 Se referă la învățătorii falși 
și la cei care au fost influențați de ei. Aceștia se întorceau de la „credință”, 
termenul care sumarizează calea creștină și adevărurile care stau la baza 
ei. 

La suprafață avem agenți umani – anumiți învățători, probabil prezbi-
teri, care vorbeau în mod eronat anumite lucruri cărora unii oameni le 
dădeau ascultare. Însă dincolo de suprafață găsim adevărata sursă a în-
vățăturii false – lucrarea duhurilor rele sau a demonilor. Oamenii „se ali-
peau” sau se dedicau unui mesaj eretic care-și avea originea în „duhurile 
înșelătoare”, iar mai apoi, referindu-se la conținutul învățăturii false, Pa-
vel vorbește despre „învățăturile dracilor”. 

În mod clar, recunoașterea existenței activității demonice era per-
spectiva considerată corectă în biserica primară și aceasta n-ar trebui eli-
minată ca fiind o simplă stratagemă retorică. Prin urmare, deși Pavel 
scrie despre influența Duhului Sfânt în revelarea naturii vremurilor din 
urmă, el indică de asemenea activitatea și influența duhurilor înșelă-
toare. De ce unii o acceptă pe prima, dar par a se simți incomod cu a doua? 

Stott scrie: „Biblia îl descrie pe diavol nu doar ca fiind ispititorul, care-
i prinde pe oameni în capcana păcatului, ci și ca fiind înșelătorul, sedu-
cându-i pe oameni ca să-i atragă în falsitate.”4 Ca și Stott, uneori ne între-
băm cum de oameni inteligenți și foarte educați pot aparent să creadă 
lucruri care par atât de greu de crezut; de ce mulți pot fi prinși cu diferite 
filosofii și secte sau învățătură de tipul New Age. Oare nu ne oferă Pavel 
răspunsul aici? În ce privește daimoni,wn daimoniōn, „demoni”, Knight5 
evidențiază că termenul este folosit de 53 de ori în evanghelii, de regulă 
în cuvintele lui Isus; de asemenea este întâlnit de patru ori în 1 Corinteni 
10:20-21. 

Doctrinele erau răspândite prin învățători care rosteau minciuni într-
un duh de ipocrizie, având cugetele „însemnate” (v2). Termenul 
u`po,krisij hupokrisis în NT a ajuns să însemne „cu două fețe, înșelător”, în 
sensul de a acționa la nivel exterior într-un anumit mod, în vreme ce lu-
crurile stau diferit în interior, a pretinde că este pios, însă a avea motiva-
ții rele. Lucrurile pe care ei le vesteau păreau adevărate, însă erau false 
și nelegiuite, contrazicând adevărul. Ei sunt etichetați „mincinoși” sau 
„vorbitori ai falsității”6 întrucât înșelăciunea lor era intenționată, dat fi-
ind că ei înșiși nu credeau cu adevărat ceea ce afirmau. 
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Ei nu răspundeau conștiințelor lor, ci în mod deliberat le sufocau. Cu-
vântul kausthria,zw kaustēriazō era folosit cu privire la inscripționarea 
animalelor cu un fier aprins și cauterizarea rănilor. Mai degrabă decât 
doar a sugera că învățătorii falși sunt „inscripționați” cu semnul de pro-
prietate al diavolului7 sau ca un fel de pedeapsă, spre exemplu ca în con-
texte în care cuvântul putea fi folosit cu privire la un semn care-l împie-
dica pe un sclav să fugă, întrucât nimic nu se spune despre cine inscripți-
onează sau de ce, sensul din urmă este de preferat. Așadar, referirea este 
la cuget, deja menționat de Pavel (1:5, 19; 3:9), care aici nu funcționa așa 
cum trebuia. Atunci când pielea, un nerv sau o tumoare superficială sunt 
cauterizate, sunt distruse prin ardere și astfel își pierd sensibilitatea. 
Acesta este sensul aici, întrucât învățătorii falși au refuzat anterior să as-
culte de adevăr și acum Pavel folosește un participiu perfect „au fost în-
semnați” pentru a exprima adevărata lor stare. Ei erau insensibili la dife-
rența dintre bine și rău. Așadar, atenție! Indiferent cât de sfioși, modești 
și de duioși „par” a fi anumiți învățători moderni, testul întotdeauna tre-
buie să constea în a se verifica dacă ceea ce afirmă este întemeiat ferm pe 
Scripturi. Așadar, elementul vital care rămâne este următorul: care era 
conținutul învățăturii lor? Realitatea este că ei aveau un alt mesaj de „mi-
siune” și deopotrivă ei și mesajul lor trebuiau respinse. 

Potrivit v3, ei vesteau un ascetism fals. Căsătoria și hrana țin de cele 
două cele mai elementare dorințe ale trupului uman. Acestea erau ne-
gate.8 Se pare, de fapt, că învățătorii falși afirmau despre carne că era pă-
cătoasă în mod intrinsec, ceea ce depășește părerile celor „slabi” din 1 
Corinteni 8 și Romani 14. S-a discutat mult despre proveniența învățătu-
rii eretice din acest pasaj specific.9 Cât privește originile, nu este necesar 
să identificăm aici restricții privitoare la căsătorie și hrană din dezbate-
rile dualismului gnostic ale secolului al doilea10, nici să privim la dezvol-
tarea acestui tip de atitudine, spre exemplu, în The Acts of Paul and Thecla 
[Faptele lui Pavel și Teclei], unde Pavel este prezentat drept promotor al 
unui stil de viață ascetic, sau în gruparea unora identificați de Irineu11, 
întrucât realitatea este că putem găsi asemenea paralele în primul secol. 
Despre esenienii de la Qumram, Iosefus12 a spus că „resping plăcerile ca 
fiind ceva rău, dar prețuiesc abstinența…ca fiind o virtute”, și că „negli-
jează căsătoria”. Și totuși, trebuie să se admită că s-ar părea că acestora 
le lipsește ascetismul strict al hranei evidențiat aici. 

Towner13 este cel care înrădăcinează învățătura în lucrarea lui Pavel. 
Chestiuni precum relații sexuale, căsătorie și reguli privitoare la hrană 
erau dezbătute în bisericile pauline, așa cum scot la iveală epistolele lui 
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Pavel. El discută legăturile pe care le găsește între 1 Corinteni și 1 Timo-
tei. El găsește în ambele o escatologie supra-împlinită, așa cum s-a evi-
dențiat deja în exegeza capitolului 1, deși, chiar și în 1 Timotei, această 
perspectivă probabil ar fi fost în etapele sale incipiente (cf. 1 Tim. 1:20; 
2 Tim. 2:17). Cartea 2 Timotei este cea care include pretenția învățători-
lor falși că „învierea a și venit deja”. Aceasta este mai apoi legată de între-
bările privitoare la căsătorie, etc., comparativ cu viața trăită mai plenar 
în Duhul (1 Cor. 7). Însă el găsește anumite diferențe între cele două cărți 
în ceea ce ține de perspectiva asupra hranei. 

Indiferent dacă aceste legături între cele două cărți pot fi sau nu susți-
nute, în opinia lui Towner, în 1 Timotei oponenții efeseni par a fi implicați 
într-un soi de exegeză „spirituală” asupra relatărilor din VT, iar în cazul 
cărții Geneza, se pare că există o chemare de a reveni la tiparele de trăire 
anterioare căderii. El evidențiază că „anterior căderii în păcat, relațiile 
sexuale nu fuseseră inițiate, iar carnea nu a fost recomandată ca hrană 
decât în Gen. 9:3.”14 Towner trebuie să admită problema pe care Geneza 
1:27-28 o cauzează în ce privește interzicerea căsătoriei din 1 Tim. 4:3. 
Oricum am considera aceste sugestii, se pare că problema restricției de 
hrană și căsătorie din diferite biserici pauline, credința că a fi ascetic în-
semna că ești „spiritual” (vezi Col. 2:16-23), ideea trăirii în epoca învierii, 
cu paradisul sau condițiile edenice care urmează să fie restabilite, și mo-
dul nostru de a înțelege „basmele și înșirările de neamuri” din 1:4 ar face, 
în mod clar, posibil ca învățătorii falși să-i influențeze pe unii să creadă 
că puteau, și de fapt chiar trebuiau să anticipeze o existență deja inaugu-
rată aici și acum. Toate acestea vor ajuta la a explica folosirea relatării 
din Geneza în cap. 2 pentru a contracara manipularea informațiilor din 
Geneza15, de asemenea referirea la „nașterea de fii” din 2:15, învățătura 
de aici din cap. 4 și cum Pavel le încurajează pe tinerele văduve să se re-
căsătorească în 5:14 (vezi și 3:2, 12). Anterior în 1 Corinteni 7 Pavel a 
recunoscut că celibatul oferă mai multe oportunități pentru ca cineva să-
și dedice întregul timp în slujirea Domnului (v32, 35), dar cu toate aces-
tea afirmă că mariajul este un dar de la Dumnezeu (v7) și este unul legi-
tim (v28). În privința aceasta, cei care-i ascultau pe învățătorii falși erau 
duși în eroare într-o manieră gravă. 

Aici Pavel nu se ocupă cu adevărat de prima interdicție, și anume că-
sătoria. Așa cum am văzut, el și-a oferit deja răspunsul în mod explicit în 
altă parte și în mod implicit în referințele de mai sus în epistolă și astfel, 
trece la a doua (v3-5). Pavel susține că nu putem refuza hrana din două 
motive. În primul rând, Dumnezeu a creat-o ca să ne susțină viața (Gen. 
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1:29; 2:9, 16; 3:2; 9:3; Deut. 26:11). Acesta este scopul Creatorului expri-
mat limpede într-o completivă de scop (eivj meta,lhmyin eis metalēmpsin) 
potrivit căreia hrana este destinată „spre a fi primită”, de fapt, ar trebui 
să o primim „cu mulțumire”, înțelegând că este darul îndurător al Dum-
nezeului Creator. Pavel accentuează îndeosebi că cei credincioși care „au 
ajuns la cunoștința adevărului” sunt cei care ar trebui să o primească. 
Prin implicație, poziția oponenților lor este eronată, în pofida pretenției 
că ei au dețineau cunoștința. Singurul articol toi/j tois folosit deopotrivă 
pentru „cei ce cred și cunosc adevărul” sugerează că sunt două moduri 
de a face referire la creștini și că doar aceștia cunosc adevărul. 

În v4-5 Pavel își dezvoltă argumentația. Utilizarea termenului kalo,j 
kalos „bun” este cu siguranță o aluzie la Gen. 1:31, acolo unde Dumnezeu 
declară că toate lucrurile sunt „bune”. Folosirea Pentateuhului în acest 
verset va fi deliberată, în lumina învățătorilor falși și a fascinației lor cu 
VT, îndeosebi cu materialul din Geneza. Așadar, nicio mâncare n-ar tre-
bui respinsă, adică nu trebuie considerată necurată (cf. Mc. 7:15; F.A. 
10:10-15, 28; Rom. 14:14; 1 Cor. 10:25-26; Tit 1:14-15). O asemenea ati-
tudine de respingere este refuzată ferm – este ouvde.n avpo,blhton ouden 
apoblēton „nimic nu trebuie refuzat”, cu referire la tot ceea ce Dumnezeu 
a creat, ci ar trebui acceptat „cu mulțumire” – reluat din nou din v3. O 
asemenea recunoștință rugativă reprezintă recunoașterea conștientă a 
îngrijirii lui Dumnezeu și acceptarea de către noi a darului Său. Mulțumi-
rea întotdeauna însoțește mesele în cadrul iudaismului și în biserica pri-
mară (Mc. 6:41; 8:6; 14:22-23; F.A. 27:35; 1 Cor. 10:30; Rom. 14:6). Oare 
cât de mulțumitori suntem noi pentru ceea ce ne oferă Dumnezeu? Vezi 
exemplul lui Cristos (Mc. 6:41; 8:6; 14:22-23; Lc. 24:30). 

Mai degrabă decât a adăuga vreun alt gând suplimentar în v5, Pavel 
sumarizează și reiterează argumentul din v3-4. Verbul a`gia,zw hagiazō 
este folosit în sensul general de a fi declarat potrivit, acceptabil, sau bun 
pentru a fi folosit sau consumat – indicând înapoi spre declarația lui 
Dumnezeu din v4 și spre răspunsul plin de recunoștință așteptat.16 Așa-
dar, Pavel argumentează că hrana este consacrată de două ori – obiectiv, 
întrucât Dumnezeu le-a creat pe toate și și-a pronunțat verdictul că totul 
este „bun”; mai apoi subiectiv prin rugăciunea plină de recunoștință. 
Avem cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă17 dându-ne voie să folosim 
darul creației și cuvintele noastre spre Dumnezeu, iar atunci când recu-
noaștem că este darul Lui, acesta reprezintă cel mai potrivit răspuns față 
de El, de asemenea impunându-se să cerem binecuvântarea Lui peste 
respectivul dar.18 Astfel, sfințirea este completă – în ambele moduri. 
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Comentariu suplimentar 
Să fim vigilenți față de un mesaj misionar fals, adică la cei care au susținut 
un anumit tip de ascetism creștin ca fiind calea spre spiritualitate. Oame-
nii pot fi amăgiți de ideea unei neprihăniri compensatorii. Însă trebuie să 
ascultăm ce spune Pavel în Coloseni 2:20-23: 
 

Dacă ați murit împreună cu Cristos față de învățăturile începătoare ale lumii, 
de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: „Nu 
lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru”? Toate aceste lucruri, care pier odată 
cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au, 
în adevăr, o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și 
asprime față de trup, dar nu sunt de nici un preț împotriva gâdilării firii pă-
mântești. 

 
Așadar, Scriptura ne spune – la fel și experiența – că lepădarea de sine 
riguroasă, mortificarea păcatului sau un stil de viață ascet nu pot reforma 
natura păcătoasă, care reprezintă însăși esența ființei noastre. Nicio mă-
sură de lepădare nu o va aduce sub control – vezi Romani 8:7-8, „Fiindcă 
umblarea după lucrurile pământești este vrăjmășie împotriva lui Dum-
nezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se su-
pună”. Problema este că cei care urmează această cale nu-și vor vedea 
propria păcătoșenie sau nelegiuirea lăuntrică în timp ce încearcă să-și 
mângâie conștiința prin abstinența de la anumite lucruri într-o încercare 
de a-i fi pe plac lui Dumnezeu și a se amăgi că au parte de neprihănire. 
Fiți cu băgare de seamă la cumplita înșelăciune demonică de aici, atunci 
când aceasta este propusă de așa-numiți lideri religioși ca o modalitate 
de a fi acceptat, în vreme ce adevărata Evanghelie ne îndreaptă spre a 
experimenta regenerarea și noua viață în Cristos. Dumnezeu, în marea Sa 
îndurare, pe când noi meritam doar judecata Sa, a luat inițiativa în a-Și 
da Fiul care „a făcut pace prin sângele crucii Lui” (Col. 1:20). Trebuie să 
ne pocăim și să ne punem încrederea în Cristos și în jertfa Lui, nu în noi 
înșine. Nu trebuie să luăm din suficiența lucrării lui Cristos pe cruce pen-
tru noi. Acesta este adevăratul mesaj misionar. 

Astfel, Pavel ne învață aici să recunoaștem bunătatea fundamentală a 
lucrurilor create, a tot ceea ce Dumnezeu a creat precum hrana, lumea 
naturii și căsătoria, familia și sexul. În ce privește ultimul aspect, din ne-
fericire, în secolele următoare dragostea sexuală a ajuns să fie conside-
rată ceva rău. Tertulian și Ambrozie au acceptat ideea potrivit căreia 
până și dispariția rasei umane ar fi ceva mai bun decât sexul între un băr-
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bat și soția lui. Augustin îi sfătuia adesea pe cei căsătoriți să practice ab-
stinența. Conciliul de la Trent a afirmat că virginitatea trebuia privită 
drept superioară stării conjugale. Romano-catolicismul a interzis intimi-
tatea maritală în anumite zile ale anului – în cele din urmă efectiv era 
vorba despre jumătate din zilele dintr-un an. Deși statutul de necăsătorit, 
care a fost menționat mai devreme, este luat în discuție deopotrivă de 
Isus și de Pavel în cazul unora (Mat. 19:12; 1 Cor. 7:7), învățătura scrip-
turală este limpede că celibatul nu reprezintă voia lui Dumnezeu în mod 
general pentru creștini. Însă Pavel nu se opune disciplinei spirituale în 
urmărirea evlaviei, așa cum vom vedea în cele ce urmează. 
 

Timotei trebuie să fie plin de râvnă în urmărirea  
adevăratei evlavii v6-10 
Versetul 6 afirmă că, drept răspuns la învățătura falsă, teologia creației 
afirmată de Pavel (Tau/ta tauta „aceste lucruri”) trebuie pusă înaintea 
credincioșilor de către Timotei. În felul acesta, el va fi un bun lucrător sau 
slujitor al lui Dumnezeu – „bun” în sensul de aprobat de Dumnezeu. 

Aici se găsește un tipar care apare pe tot parcursul epistolei. Pavel 
enunță mai întâi erezia și ceea ce este greșit în privința ei (1 Tim. 1:3-17; 
4:1-5; 6:2b-10) și mai apoi vine îndemnul adresat lui Timotei să stea ferm 
și să o contracareze cu învățătura sănătoasă (1 Tim. 1:18-20; 4:6-16; 
6:11-16). Așa cum am văzut, capitolul este concentrat mai mult pe răs-
punsul dat de Timotei ereziei (învățându-i pe alții adevăratul mesaj mi-
sionar) decât pe amănunte ale ereziei în sine. Pasajul include de aseme-
nea porunci pentru Timotei, deși învățătorii falși sunt încă vizați. 

Pavel face apel la el să caute să fie evlavios în viață. Aici este locul în 
care adevărata evlavie, mai degrabă decât ascetismul învățătorilor falși, 
devine punctul focal și Pavel afirmă clar că misiunea lui este să-i aducă 
pe oameni din întreaga lume la cunoașterea singurului Mântuitor și Dum-
nezeu adevărat și a mântuirii Sale, care poate duce la evlavia despre care 
el scrie. 

Atunci când va da învățătură potrivit poruncilor lui Pavel, Timotei va 
demonstra că s-a hrănit cu adevărurile credinței. Verbul este evntre,fw 
entrephō „a alimenta”, un termen care are în fundal imaginea hrănirii sau 
a creșterii copiilor. În ceea ce-l privește pe Timotei, participiul prezent 
folosit sugerează un proces continuu, auzirea/citirea și asimilarea ade-
vărului, întâi descris drept „cuvintele credinței”, adică acel corpus de doc-
trine al credinței creștine; de asemenea drept „buna învățătură” în con-
trast cu doctrina falsă. Așadar, veridicitatea Evangheliei apostolice este 
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accentuată atunci când se face comparația cu „doctrinele demonilor”. Pa-
vel afirmă clar că Timotei, spre deosebire de „unii” din v1, a „urmat în-
deaproape” adevărata învățătură, verbul parakolouqe,w parakoloutheō, 
aici la timpul perfect19, sugerează urmarea unei căi începute în trecut și 
continuarea pe ea sau perseverarea în prezent (vezi și 2 Tim. 3:10). 

După ce îl laudă pe Timotei pentru calea urmată, Pavel folosește acum 
imperativul, chemându-l la acțiune: „ferește-te” (vezi de asemenea folo-
sirea cuvântului în 1 Tim. 5:11; 2 Tim. 2:23; Tit 3:10) cu referire la 
această învățătură falsă descrisă prin doi termeni; primul, be,bhloj 
bebēlos, care înseamnă „profan”, „lipsit de orice caracter sacru” și 
graw,deij mu,qouj graōdeis muthous, care desemnează povești specifice 
femeilor bătrâne, o etichetare sarcastică care a fost adesea folosită în po-
lemică filosofică. În vreme ce unii s-ar întreba dacă Pavel manifestă vreo 
sensibilitate modernă în această chestiune, Knight20 încearcă să respingă 
orice conotații negative privitoare la vârstă ori sex pe baza cap. 5:2.  

Cuvântul „basme” transmite ideea unei născociri adecvate doar copii-
lor, dar ne amintește și de prima utilizare a termenului în 1 Tim. 1:4 pen-
tru „basmele” învățătorilor falși, în care peste VT au fost suprapuse le-
gende și un simbolism bizar. Astfel, Pavel este interesat de asemenea de 
o dietă spirituală bună, însă asta presupune respingerea învățăturii ne-
sănătoase a învățăturii stricate și hrănirea cu adevărata doctrină. 

În locul învățăturii eretice, Timotei trebuie să adopte o cale diferită 
(v8). El trebuie să facă asta: „caută să fii evlavios” – asemenea unui atlet. 
El trebuie să se dedice unei vieți de spiritualitate autentică „care include 
toate învățăturile etice conținute în această epistolă”.21 Pavel admite că 
antrenamentul fizic are o anumită valoare – el folosește cuvintele gre-
cești gumnazw gumnazō „a exersa” și gumnasi,a gumnasia „exercițiu”, 
contextul fiind cultura greco-romană a dezvoltării trupului pentru com-
petiția sportivă. Ca tânăr, Timotei cunoștea importanța de a face exerciții 
iar antrenamentul era important pentru atleții care doreau să concureze 
la jocuri. Însă beneficiile, deși folositoare – unele erau indispensabile 
pentru o sănătate bună – sunt limitate, și era mai important să nu fie ne-
glijate adevărurile credinței și buna învățătură pentru sănătatea spiritu-
ală: acestea sunt valoroase în orice privință. Ceea ce el spune despre 
exercițiile fizice nu trebuie înțeles ca o discreditare a acestora: când scrie 
despre utilitatea lor, Pavel folosește termenul ovli,goj oligos „puțin”, adică 
în cadrul propriilor limite este de o anumită valoare. Însă condiția bună 
a sufletului este chiar mai importantă, nu doar pentru anumite lucruri, ci 
pentru toate. Nu doar pentru acest timp scurt, ci pentru eternitate. A răs-



Epistolele către Timotei și Tit 

187 

punde Evangheliei și a continua să trăiești o viață evlavioasă aduce pro-
misiunea vieții veșnice în viața prezentă și o duce până în veacul care va 
veni. 

A treia „zicere plină de adevăr” apare în v9 (vezi și 1:15; 3:1). La ce se 
referă? Unii consideră că ea se referă la v822 sau doar la v8b, la v10 sau 
doar la v10b. Marshall23 este persuasiv sugerând că o referire retrospec-
tivă este absolut necesară, însă v10 este un fel de comentariu de rezervă 
- și folosirea lui ga.r gar „căci” susține asta. Se pare că este mai mult o 
afirmație personală. 

Pavel îl îndeamnă pe Timotei să se dedice cu vigoare urmăririi evla-
viei. Tânărul din sala de sport va exersa până la punctul maxim; va re-
nunța la orice piedică pentru a se echipa mai bine pentru victorie. Cum 
se compară asta cu dedicarea noastră pentru o mai mare evlavie? Cum o 
putem urmări? Prin a medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu și a-i în-
gădui Cuvântului lui Dumnezeu să ne schimbe – aceasta este calea spre a 
fi evlavios. 

Versetul 10 scoate în evidență ideea principală. Pentru aceasta trudim 
și depunem orice efort – oare? Mulți nu răsfoiesc niciodată Biblia, nici nu 
se gândesc la învățătura pe care o primesc din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvintele pe care Pavel le folosește sunt interesante. Primul, kopia,w 
kopiaō este de asemenea termenul utilizat de el pentru munca manuală 
(1 Cor. 4:12; Ef. 4:28; 2 Tim. 2:6) și înseamnă a lucra din greu, a lucra 
până când cineva ajunge la epuizare. Al doilea, avgwni,zomai agōnizomai 
se referă la efortul formidabil depus pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ar 
trebui să remarcăm, așa cum evidențiază Knight24, că ambele cuvinte 
sunt verbe la timpul prezent care indică spre un efort continuu. 

Noi, dar, ne luptăm și ne încredem în Dumnezeul cel viu. Timpul pre-
zent al participiului „viu” indică existența Lui nesfârșită și abilitatea Lui 
de a da viață în mod continuu acum și pentru totdeauna. Observați felul 
în care El este descris drept „Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al 
celor credincioși.” 

Pavel nu este un universalist,25 și totuși scrie despre Dumnezeu ca fi-
ind Mântuitorul tuturor, nu doar că dorește să fie. Sau este El păstrătorul 
tuturor? Însă Pavel, în aceste epistole, folosește limbajul despre mântuire 
cu referire la mântuirea spirituală, nu fizică.26 Răspunsul în cuvântul tra-
dus prin „mai ales” (ma,lista malista). Este asemenea folosit în modul 
acesta în 1 Tim. 5:17, 2 Tim. 4:13 și acesta este în general tradus „mai ales 
cei care se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau al-
tora” și „mai ales pe cele de piele”. Însă Skeat, citând alte exemple din 
scrisori pe papirusuri, susține că, în unele locuri (Tit 1:10-11), cuvântul 
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poate fi înțeles ca oferind o explicare suplimentară sau o definiție a afir-
mației anterioare și astfel îl traduce prin „și anume…”27 Prin urmare, aici 
poate fi tradus „pentru a fi precis”, „și anume, mă refer la” sau „cu alte 
cuvinte.” Așadar, în a doua afirmație, Pavel pur și simplu o modifică sau 
o clarifică pe prima. Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică 
al celor credincioși. Aceasta este adevărata Evanghelie, mesajul misionar. 
Nu poți fi mântuit decât dacă tu crezi. Guy King28 folosește următoarea 
exprimare: Mântuitorul „potențial al tuturor oamenilor și efectiv al celor 
ce cred.” 
 

Comentariu suplimentar 
Se poate nota aici că, pe de o parte, Scriptura depune mărturie despre o 
mântuire plină de har pentru toți oamenii, însă este exprimat clar că ea 
este experimentată de toți cei care cred, evrei sau neevrei. Pe de altă 
parte, în pofida unui avânt luat de discuția despre negarea pedepsei 
eterne sau imortalității condiționale ca fiind starea alternativă pentru cei 
pierduți, aici Scriptura este limpede în egală măsură.  

În introducere a fost evidențiată mărturisirea doctrinară a Asociației 
Bisericilor Baptiste. Păstorii (și membri) bisericilor baptiste afirmă fără 
rezerve „Pedeapsa eternă conștientă a celor care mor fără să se fi pocăit”. 
Perspectivele anihilării sau imortalității condiționale (doar cei care 
„cred” vor avea viață în veacul viitor) sunt anulate de cuvintele „eternă 
conștientă”; universalismul este pus la îndoială de realitatea „pedepsei 
eterne”, iar ideea unei a doua șanse prin afirmația „cei care mor fără să 
se fi pocăit”.  

Observați următoarele pasaje din Scriptură: 
 

(a) împotriva anihilării – Matei 8:11-12; însă unii vor întreba despre cu-
vântul „piere” avpollumi apollumi. De fapt nu implică non-existența (1 
Cor. 15:18; 2 Cor. 2:15; 4:3; 2 Tes. 2:10; 2 Pet. 3:9; In. 17:12; 1 Cor. 15:18; 
Lc. 19:19). o;leqroj oletheros „distrugere”, 2 Tes. 1:9 este amplificat de cu-
vintele care urmează despre a fi izgonit „din prezența Domnului”. Pac-
ker29 afirmă: 
 

În 2 Tesaloniceni 1:9 Pavel…extinde sensul lui „ca pedeapsă o pierzare veș-
nică [eternă, aionios]” prin a adăuga „de la fața Domnului” – expresie care, 
prin a afirma excluderea, scoate din calcul ideea că „pierzare” ar fi însemnat 
extincție. Doar cei care există pot fi excluși. Adesea s-a indicat că în limba 
greacă sensul natural al vocabularului privitor la distrugere (substantiv, 
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oletheros; verb, apollumi) este cel de demolare, astfel că ceea ce este dis-
trus devine, prin urmare, nefuncțional mai degrabă decât anihilat, nemaie-
xistând în felul acesta deloc în nicio formă. 

 
(b) împotriva universalismului – Isus vorbește despre două destine 
opuse dar în mod egal eterne (Mat. 25:46; cf. Col. 1:20; Fil. 2:10-11), unde, 
în al doilea pasaj, cei „de sub pământ” sunt omiși (vezi și 2 Tes. 1:8-9). În 
Matei 25:46, același cuvânt „veșnic” descrie finalul celor neprihăniți și a 
celor nelegiuiți. Universaliștii identifică două seturi de texte în NT (a) 
unele despre despărțirea finală și de asemenea (b) altele despre restau-
rarea tuturor lucrurilor. Ei văd categoria (a) ca „amenințări” sau texte 
neautentice care au fost însușite de apostol din mediul contemporan iu-
daic. Obiectivul este subminarea autorității Scripturilor și a lui Isus În-
suși. În plus, Dan. 12:2 se referă la starea celor nelegiuiți DUPĂ învierea 
trupului și judecată. 

Unii vor spune că, fără îndoială, focul iadului distruge. Însă Apoc. 
14:11; 20:10 se referă la pedeapsă. Vezi 2 Petru 2:9 care vorbește de ase-
menea despre pedeapsă, a nu fi „izgonit” așa cum vor înțelege martorii 
lui Iehova și adventiștii de ziua a șaptea. 
 
(c) contra șansei a doua – vezi In. 5:29; F.A. 24:15; Apoc. 22:11; In. 3:18. 
Scriptura vorbește despre o ușă închisă (Mat. 25:10-12); un abis definitiv 
(Lc. 16:26). Unii găsesc dificil de a armoniza dragostea și pedeapsa lui 
Dumnezeu. Însă, întâi de toate, să ne reamintim seriozitatea păcatului. 

Din nou, exceptând violarea dreptății/neprihănirii Sale, Dumnezeu a 
făcut totul pentru a-i ține pe oameni departe de iad (In. 3:16; 2 Cor. 5:19; 
Rom. 3:24-26; 2 Pet. 3:9). Tot ce trebuie făcut a fost deja făcut – oamenii 
trebuie doar să creadă. În final, înainte ca iadul să fie o experiență impusă 
de Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte că noi înșine am optat pentru 
el – Iuda s-a dus „la locul lui”, adică la locul ales de acesta (F.A. 1:25). În 
lumina tuturor acestora, trebuie să ne întărim chemarea și alegerea (2 
Pet. 1:10; 2 Cor. 13:5); trebuie să fim profund preocupați de cei pierduți 
(Rom. 9:1-3); trebuie să-i avertizăm pe alții și să prezentăm mesajul mi-
sionar al Veștii Bune (2 Cor. 5:19; Col. 1:28; Lc. 16:29); trebuie să ne ru-
găm pentru cei care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu (Rom. 10:1). 

Așadar, Scripturile vorbesc despre suferința conștientă a întregii per-
sonalități re-constituită (Mat. 10:28); despre separarea conștientă (Lc. 
16:19-31); despre privarea conștientă – de părtășie (Lc. 14:24), de un loc 
al utilității (Mat. 21:41); pentru toate acestea s-a trudit (Lc. 12:20). J. I 
Packer30 a subliniat următoarea idee cu respect, dar cu fermitate: 
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Iuda 6 și Matei 8:12; 22:13; 25:30 arată că întunericul semnifică o stare a 
privării și frământării, dar nu a distrugerii în sensul de încetare a existenței. 
Numai cei care există pot plânge și pot scrâșni din dinți, așa cum se spune că 
vor face cei alungați în întuneric. Nicăieri în Scriptură moartea nu semnifică 
extincție; moartea fizică este plecarea spre o altă stare a ființei…o existență 
care este lipsită de Dumnezeu și lipsită de har; nimic din uzanțele biblice nu 
aprobă ideea…că „moartea a doua” din Apocalipsa 2:11; 20:14; 21:8 în-
seamnă sau presupune încetarea ființei. 

 
Cei care se frământă cu această doctrină și care caută să susțină o per-
spectivă alternativă pe care o consideră că ar trebui acceptată în rândul 
evanghelicilor nu trebuie să evite învățătura clară a Bibliei de la punctul 
acesta. 

 
Timotei trebuie să fie un exemplu de  
credincioșie personală v11-16 
Acum Pavel atinge problema cu care se confruntă Timotei ca lider tânăr. 
El îi adresează un îndemn direct – folosind, de fapt, zece imperative. Ti-
motei este îndemnat să poruncească și să învețe (ambele imperative la 
prezent care înseamnă că aceste acțiuni trebuie înfăptuite constant și 
continuu) „aceste lucruri” (de 8 ori în epistolă). Cu alte cuvinte, el trebuia 
să continue să răspândească la Efes aceste învățături despre evlavie pe 
care Pavel l-a îndemnat să le dea.  

Cuvintele „poruncește” și „învață” implică învățătură apostolică plină 
de autoritate aduse de Timotei ca reprezentant al lui Pavel. Însă el era 
relativ tânăr (aprox. 35 ani?) având responsabilități prea grele pentru 
vârsta lui. Probabil a descoperit că unii îl invidiau sau că alții nu-l respec-
tau întrucât era tânăr. Celor mai învârstă și se pare adesea dificil să-i ac-
cepte pe cei mai tineri sau să le acorde încredere. Pe de altă parte, tinerii 
pot deveni frustrați când, în ciuda pregătirii lor teologice, nu li se încre-
dințează nici o responsabilitate, ba chiar poate nici o ocazie de a sluji. 
Dacă Pavel a fost gata să se încreadă în bărbații tineri și chiar să-i trimită 
cu responsabilitatea uriașă a delegaților apostolici, oare n-ar trebui și noi 
să facem la fel? 

Pavel îl încurajează pe Timotei spunându-i că oamenii vor ajunge să 
nu „disprețuiască” persoana lui dacă va manifesta în acțiunile personale 
și publice un stil de viață detaliat mai jos. Este limpede că trăsăturile spi-
rituale pe care le așteaptă Pavel de la Timotei sunt menite să reprezinte 
o paradigmă pentru alții, în special pentru toți cei implicați în slujire. 
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- El ar trebui să „fie în mod continuu”, imperativ prezent, un exem-
plu. Termenul grecesc tu,poj tupos înseamnă „tipar”, „model”. Vezi 
și Tit 2:7 unde este folosit în privința lui Tit. Înseamnă că deopo-
trivă Timotei și Tit ar trebui să aibă o calitate a vieții pe care alții 
o vor vedea și vor dori să o urmeze. Mounce31 sugerează să vedem 
aici cuvântul grafic specific privitor la „un model care ar trebui 
impus viețile altora astfel încât să dobândească aceeași formă”. 
Pavel prezintă acum diferite aspecte ale acestei vieți folosind cinci 
prepoziții și fraze scurte. El trebuia să arate un exemplu în modul 
de vorbire, adică, în conversațiile personale sau vorbirea zilnică 
(dacă un lider ajunge în încurcătură, de regulă este din cauza lim-
bii sale! Aduceți-vă aminte de Prov. 10:19; 13:3; 18:13) și în mo-
dul de trăire, „în purtare”, cu referire la modul său de trăire, am-
bele cuprinzând relațiile sale publice cu alții. El trebuia să demon-
streze „dragoste”, adică dragoste față de ceilalți, față de toți cei-
lalți, având o preocupare autentică pentru binele lor, în contrast 
cu lăcomia învățătorilor falși; și „credință” sau credincioșie/credi-
bilitate. În final, „curăție”, a`gnei,a hagneia care se referă nu doar 
la castitate sexuală, ci puritate la nivelul acțiunilor și gândurilor,32 
apărând din nou în aceste epistole în 1 Tim. 5:2, unde Pavel se aș-
teaptă ca Timotei să le trateze pe femeile mai tinere ca pe niște 
surori, „cu toată curăția”. Așadar, termenul are conotații sexuale, 
ca și mai sus. 

- Pavel a subliniat întâi purtarea lui, iar acum își îndreaptă atenția 
spre lucrarea sa. Dar, aduceți-vă aminte, conduita evlavioasă ge-
nerează respect, autoritate în amvon. El trebuie să continue în lu-
crarea sa de dare de învățătură. Sunt trei aspecte ale lucrării la 
care cheamă Pavel, toate bazate pe un singur imperativ. Faptul că 
toate cele trei aspecte ale lucrării au un articol hotărât poate tran-
smite că toate erau aspecte ale închinării publice. Îndemnul „ia 
seama bine” la ele „până voi veni” înseamnă că acestea sunt lucru-
rile pe care el, Pavel, le-ar face dacă ar fi prezent. Așadar, Timotei 
trebuie să continue în citirea publică a Scripturii, care-și are 

- rădăcinile în VT, ex. în Neemia 8:2-8, unde Ezra, cărturarul, le 
citește bărbaților și femeilor din Israel „de dimineață până la 
amiază…în fiecare zi”. Era o practică obișnuită în sinagogă (Lc. 
4:16; F.A. 13:15, 27; 15:21) și mai apoi în bisericile creștine (1 Tes. 
5:21; Col. 4:16; Apoc. 1:3). Avem nevoie de o accentuare a citirii 
publice a Scripturii ca parte din închinare. Astăzi este o foamete 
după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu în multe locuri. Uneori s-
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ar putea ca unii să deschidă rar Cuvântul lui Dumnezeu pe parcur-
sul unei întregi săptămâni. Și totuși, când vin la închinare du-
minica, puțin se citește din Cuvânt. 

- Această activitate de citire a Scripturii a pus temelia pentru urmă-
toarele două activități, predicarea și expunerea ei. El trebuie DE-
OPOTRIVĂ să îndemne și să învețe. Aceasta este o parte deosebit 
de importantă a închinării publice – nu este toată – dar nu trebuie 
exclusă întrucât este centrală. Îndemnarea avea în vedere schim-
barea purtării sau a stilului de viață misionar al cuiva pe baza a 
ceea ce a descoperit Cuvântul lui Dumnezeu. Timotei trebuie de 
asemenea să le dea altora „învățătură”, așa cum este numit aici, în 
această epistolă, corpusul adevărului apostolic (4:6, 16; 6:1, 3). 
Cei mai eficienți predicatori sunt cei care au perseverat ca stu-
denți pe toată durata vieții ai Cuvântului lui Dumnezeu. Observați 
că, pentru Guthrie33, imperativul prezent al lui prose,cw prosechō 
„a da atenție”, nu doar cheamă la o acțiune continuă, ci și suge-
rează o pregătire anterioară în privat. Este adevărat că Duhul ne 
poate îndruma în momentul predicării publice, însă a nu căuta ilu-
minarea Duhului în studiere și pregătire anterior acelui moment 
înseamnă neglijență spirituală. Prin urmare, predicarea era izvo-
râtă din citirea Scripturilor. Trebuie să existe o implicare în Cu-
vânt și în expunerea lui. Hughes și Chapell subliniază ideea impor-
tantă a ceea ce astăzi adesea lipsește în predicare: 
 

Congregația aude textul citit și așteaptă cu anticipare expunerea lui 
– doar ca să rămână dezamăgită atunci când nu se mai face deloc 
aluzie în următoarele treizeci de minute la text, sau, mai frecvent, 
textul este abordat superficial, lipsind interacțiunea serioasă cu 
sensul acestuia.  

Predicatorul rostește cuvintele din el, dar lipsește sub-
stanța…Uneori textul este atât de mult acoperit cu povești și glume 
încât nu mai este văzut și nici auzit. Alteori, este distorsionat deoa-
rece este predicat prin intermediul unor lentile terapeutice, politice 
ori sociale.34 

 

- El ar trebui să-și dezvolte darul și să nu-l neglijeze. Darul lui a fost 
recunoscut în mod public încă de la început atunci când Pavel 
(vezi 2 Tim. 1:6) și comitetul ori grupul prezbiterilor din biserica 
lui locală (presbute,rion presbuterion) s-au identificat cu el în sen-
sul chemării lui Dumnezeu. (Cuvântul este folosit aici și de aseme-
nea de către Luca pentru a face referire la tribunalul iudaic din 
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Ierusalim, Lc. 22:66; F.A. 22:5). Concepte ulterioare ale ordinării 
nu ar trebui citite anacronic în situația primară oglindită în aceste 
versete. Astfel, Pavel îi reamintește lui Timotei de darul său care 
trebuia folosit și cultivat.  

- Timotei trebuie să-și investească inima și sufletul în lucrare, iar 
ceea ce urmează implică dedicare totală. Aceste ultime două ver-
sete conțin patru imperative și au un ton deosebit de personal. Ti-
motei trebuie să se concentreze exclusiv asupra lucrării. Cuvântul 
folosit de Pavel este meleta,w meletaō care poate însemna „a me-
dita” sau „a practica” sau „a depune eforturi pentru ceva”. Timotei 
trebuie să acorde o atenție sporită la îndrumările date, însă aces-
tea ar trebui întotdeauna să genereze acțiune astfel încât să le 
poată pune în practică. Sensurile sugerate ale participiului pre-
zent i;sqi isthi al verbului „a fi” sunt: „a fi absorbit de aceste lu-
cruri” sau „a fi cufundat în ele”, sau „fie ca aceste lucruri să repre-
zinte grija ta constantă”. Guthrie35 sugerează că mintea trebuie să 
fie atât de învăluită de aceste preocupări pe cât este trupul în ae-
rul pe care-l respiră. El trebuie să trăiască și să respire aceste lu-
cruri. Alții ar trebui să vadă înaintarea sa în toate domeniile men-
ționate, exemplul său, competența sa în ale Scripturii și în dezvol-
tarea darului său. Cuvântul fanero,j faneros înseamnă „vizibil”, 
limpede spre a fi văzut” (cf. Fil. 1:13). Poziția lui Timotei în cadrul 
conducerii însemna că el deținea un rol extrem de public, iar viața 
lui urma să fie observată clar. 

- El trebuie să fie „cu luare-aminte” asupra vieții sale personale și 
asupra doctrinei sale. Asta ne reamintește de îndemnul anterior 
al lui Pavel dat prezbiterilor din Efes: „Luați seama la voi înșivă și 
la toată turma” (F.A. 20:28). Aici este nevoie de echilibru. Doctrina 
lui trebuie susținută de o viață evlavioasă, altminteri oamenii nu-
l vor asculta, nici nu vor lua în serios ceea ce spune. De fapt, stu-
dierea personală a doctrinei este indispensabilă și are implicații 
asupra întregii tale vieți, întrucât ceea ce crezi despre Dumnezeu 
va determina cum trăiești. Stott36 a evidențiat că este posibil să fii 
atât de ocupat în lucrarea Domnului încât să nu mai ai timp pentru 
Domnul Însuși; poți ajunge atât de preocupat de binele altora în-
cât îți poți neglija relația personală cu Domnul. Așadar, lucrătorul 
trebuie să vegheze asupra vieții sale și să ia aminte la învățătură, 
aplicând-o mai întâi la propria viață înainte de a se aștepta să o 
vadă în viețile altora. Adevărul trebuie mai întâi să ne transforme 
pe noi. A „lua aminte” nu înseamnă o privire în treacăt. Așadar, îți 
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trăiești viața aproape de Domnul? Ești sârguincios în studierea 
Scripturii astfel încât să ai ceva să împărtășești altora când pre-
dici? Te asiguri că biserica este înrădăcinată în adevăr? Sau, când 
te ridici să predici, nu ai nimic de oferit, nicio înviorare de adus, 
lipsind orice interacțiune cu Cuvântul lui Dumnezeu? 

- El trebuie să persevereze în aceste lucruri – fie în cele două as-
pecte ale vieții sale menționate deja, fie, mai probabil, referirea 
este la tot ceea ce Pavel l-a chemat să facă. Astfel, el se va „mântui 
pe sine însuși”, precum și pe cei care continuă să-l asculte. Această 
idee de a „se mântui pe sine” nu ar trebui să ne încurce întrucât 
este paulină (vezi Rom. 11:14; 1 Cor. 7:16; 9:22). Pavel a afirmat 
deja că Dumnezeu este Mântuitorul (4:10); Cristos a venit să-i 
mântuiască pe cei păcătoși (1:15); El este singurul mijlocitor (2:5) 
și noi suntem mântuiți prin credință (1:16; 4:10), însă noi trebuie 
de asemenea să perseverăm – dovada finală că suntem ai Domnu-
lui (1 Tim. 2:15; Evr. 3:14). Pavel își dorește ca Timotei să fie un 
instrument eficient în mâna lui Dumnezeu, Mântuitorul, iar dacă 
duce o viață evlavioasă, poate fi o binecuvântare pentru ce-l aud 
(în general, „a auzi” poartă cu sine ideea de a auzi cuvântul cu cre-
dință) atunci când predică mesajul Evangheliei, adevărata doc-
trină misionară, la Efes. 

 
Ce imagine a credincioșiei! Multe dintre aceste caracteristici stau în opo-
ziție cu purtarea învățătorilor falși. Prin intermediul unei asemenea de-
dicări Timotei va ajuta la înaintarea adevăratei misiuni a lui Dumnezeu. 
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1 TIMOTEI 5:1-25 – 6:1-5 
Relațiile din Casa lui Dumnezeu 
 
 
Capitolul 4:11-16 i-a adus lui Timotei învățături despre propria purtare 
și dedicare în cadrul frățietății din Efes. Această secțiune este urmată de 
o subliniere a lucrării lui Timotei ca delegat apostolic al lui Pavel în Efes 
– vezi imperativele de la persoana a doua (5:1, 3, 7, 11, 19, 20, 21, 22 și 
23). Pavel vorbește despre relațiile din familia lui Dumnezeu sau din Casa 
lui Dumnezeu. 
 

Membrii întregii familii – cum îi tratăm 
Pavel începe cu diferitele categorii de vârstă din biserică. Sfatul lui este 
exprimat sub forma unei singure propoziții grecești (v1-2). Membrii mai 
vârstnici trebuie tratați cu respect – arătându-li-se o dragoste ca cea față 
de un tată sau o mamă. Membrii mai tineri de vârstă similară cu a lui Ti-
motei trebuie tratați ca frați și surori – fiind atent cu ei și etalând un au-
tocontrol sensibil și o puritate deplină. 

În privința „bărbaților bătrâni”, Pavel folosește presbu,teroj| presbute-
ros care este cuvântul folosit de asemenea mai târziu în capitol cu referire 
la conducători (v17, 19), întrucât aceștia urmau să reprezinte grupul din 
care erau aleși în mod normal; dar aici referirea este la toți – conducători 
sau toți ceilalți aflați în această categorie de vârstă. În versetul 2 Pavel 
folosește de asemenea forma feminină presbuter,a presbutera, găsită 
doar aici în NT pentru „femeile bătrâne”. De fapt, cuvintele pentru „băr-
bații tineri” și „femeile tinere” sunt variații de gen ale acestor termeni 
folosiți cu referire la membrii mai vârstnici ai familiei bisericii în v1.  

Timotei nu trebuie să „mustre” pe un bătrân, cuvântul sugerând o cri-
tică foarte aspră, aproape violentă, care înseamnă că el nu trebuie să vor-
bească cu o atitudine disciplinară dură, ci (observați adversativul avlla. 
alla) mai degrabă „să-l îndemne”, la imperativ prezent, când îl corectează 
să-l trateze cu respect – ca pe un tată. Mamele erau tratate cu mult res-
pect în acea cultură și astfel Timotei, când era necesar, nu trebuia să le 
vorbească cu duritate, ci trebuia să le arate acestora considerația nece-
sară. 
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În privința bărbaților tineri și a femeilor tinere, Timotei trebuie la fel 
să-i „îndemne” (singurul verb este folosit pentru toate cele patru gru-
puri) într-un sens ca pe membrii egali1 ai aceleiași grupe de vârstă. În 
dreptul surorilor, Pavel include aici un „cuvânt special de avertizare”2 
pentru Timotei, „cu toată” însemnând în mod absolut – „curăția”, refe-
rindu-se la curăția sexuală. Timotei trebuie să evite situațiile și contac-
tele în care ar putea să se expună ispitelor sau chiar acuzațiilor; el trebuie 
să evite chiar toate aparențele de rău. Trebuie să nu fie nicio posibilitate 
de suspiciune în relațiile lui cu ele care i-ar putea strica reputația.  

Pavel își îndreaptă atenția spre încă trei grupuri specifice, văduve, 
prezbiteri și robi. Aceste grupuri sunt legate prin folosirea termenului 
grecesc „cinstea” (5:3, 17; 6:1). Ca orice familie, comunitatea creștină 
este o părtășie care dă și care primește.  
 

Văduvele – cum le ajutăm v3-8 
Învățătura privitoare la văduve este cea mai amplă din întreaga epistolă 
și indică existența unei probleme care impune o atenție serioasă și ur-
gentă la Efes. Scriptura vorbește mult despre văduve. De fapt, le cinstește 
într-o manieră ce nu se regăsește în cele mai multe culturi. Acestea me-
rită cinste, protecție și grijă specială (Ps. 68:5; Deut. 10:18; Ex. 22:22 și 
urm.; Deut. 14:28-29; 24:17, 19; Prov. 15:25; vezi și Is. 1:17, 23). Isus În-
suși și-a încredințat mama văduvă în grija lui Ioan (Ioan 19:26-27). Bise-
rica primară de asemenea și-a arătat preocuparea față de ele (F.A. 6:1 și 
urm.; 9:39, 44; Iac. 1:27). Învățăturile sunt împărțite în două paragrafe 
(v7 le separă), fiecare fiind introdusă de un verb principal. 

Lăsând deoparte pentru moment versetele privitoare la văduvele ti-
nere, există o diferență de opinii în rândul cercetătorilor biblici care se 
întreabă dacă celelalte referiri principale vizează două grupuri de vă-
duve, văduvele „sprijinite” și văduvele „slujitoare”. Văduvele trebuie ono-
rate, aici în sensul de a primi sprijin financiar (v4, 8, 16); mai apoi vădu-
vele trebuie înscrise. Trebuie remarcat că aceeași „cinste” este mențio-
nată în privința prezbiterilor, așadar termenul trebuie înțeles și ca oferi-
rea de resurse materiale. 

Cum rămâne cu sugestia că sunt două grupuri de văduve, cel de-al do-
ilea fiind efectiv un ordin al văduvelor care slujeau în biserică? Deopo-
trivă Lock și Kümmel, de pildă, identifică aici o listă oficială de văduve, 
un oficiu eclezial, în slujba bisericii.3 Găsim o referire în scrierile lui Igna-
țiu și Policarp la acest tip de slujire și, potrivit lui Tertulian, în secolul III 
exista un grup identificat ca atare și dedicat rugăciunii, îngrijirii celor bol-
navi, îngrijirii orfanilor, vizitării creștinilor în închisoare, evanghelizării 
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femeilor păgâne și învățării convertiților dintre femei ca pregătire pentru 
botez. Însă nu pare a fi fost un ordin de slujire al văduvelor efectiv de-
semnat astfel în biserica din Efes.  

Tot ceea ce găsim aici vizează împlinirea nevoilor unor văduve aflate 
în lipsuri. Când se ia în considerare durata scurtă de viață din acea vreme, 
vârsta de șaizeci de ani era una a bătrâneții, nicidecum momentul de a 
începe asumarea unui rol activ în slujire. De fapt, slujirea menționată aici 
este o slujire anterioară în anii precedenți ai vieții, care doar constituie o 
dovadă a evlaviei din trecut și astfel dovedește că o astfel de văduvă tre-
buie sprijinită pentru ca anii ei de pe urmă, dacă este posibil, să nu fie ani 
de criză. 
 
Văduvele trebuie „cinstite” – sprijinite 
Knight evidențiază că Pavel folosește imperativul la persoana a doua sin-
gular ti,ma tima „cinste”, care înseamnă că el îl învață pe Timotei. Însă în 
v4 și v7 se găsesc verbe la plural, alături de pronumele nehotărâte „vreo” 
sau „vreun” în v4, 8, și 16 și referirea clară la biserică în v16b care arată 
clar că el dă învățătură comunității creștine prin intermediul lui Timotei. 
Folosirea lui tima,w timaō aici de către Pavel indică înapoi spre utilizarea 
lui în cadrul poruncii a cincea – singura altă apariție a verbului este în 
citarea poruncii în Efeseni 6:2. 

Se pare că biserica sprijinea câteva văduve pe care rudeniilor lor apro-
piate sau familiile lor trebuiau să le susțină. Pavel insistă că prima linie 
de ajutorare în ce privește susținerea acestor văduve este familia (5:4, 8 
și 16). La punctul acesta trebuie înțeles cadrul social al lumii greco-ro-
mane și sistemul de zestre. Când o femeie se căsătorea, întotdeauna era 
însoțită de zestrea ei. Dacă soțul ei murea, existau posibilități. O văduvă 
putea sta în familia soțului ei unde urma să fie îngrijită de un nou kurioj 
kurios sau „domn”, cel mai probabil fiul ei, persoana de acum responsa-
bilă de zestre; sau putea să revină în casa părintească și să-și ducă zestrea 
cu ea. Această prevedere legală dădea văduvei siguranță financiară, care 
era păstrată fie de soțul ei, fie de tatăl ei. Aceștia avea o responsabilitate 
morală și una legală care degreva biserica. Sprijinul bisericii trebuia limi-
tat la cele care erau „cu adevărat văduve”, sau văduve în sensul plenar al 
cuvântului, lipsite de familie sau de zestre sau de rudenii care să le ajute. 
Prin urmare, factorii care erau necesari pentru a beneficia de sprijinul 
acordat de biserică erau următorii: 
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(1) Nevoie financiară reală – lipsa familiei ori a rudeniilor. 
(2) Vârsta de șaizeci de ani sau mai mult și dovezi anterioare ale evla-

viei practice (v9-10). Dar nu 
(3) Văduve tinere (v10-15). Pornirile fizice le vor îndemna să se recă-

sătorească; a depinde de susținerea bisericii la această vârstă tâ-
nără ar încuraja la trândăvie și la oportunitatea de a deveni pur și 
simplu bârfitoare. Ele sunt, de fapt, sfătuite să se recăsătorească 
(v14). 

 
Pasajul necesită acum comentarii suplimentare. Pavel îi spune clar lui Ti-
motei că văduvele cu „copii” sau „nepoți” (potrivit înțelegerii de către 
Knight4 a lui e;kgona ekgona, deși ar putea fi incluși și alți urmași), desi-
gur, care ar fi ei înșiși adulți, ar trebui să învețe întâi de toate să-și pună 
credința în practică prin a se îngriji de ai lor (v3-8, 16). Pavel scrie că ei 
ar trebui (prw/ton prōton, care înseamnă „întâi” sau prima prioritate), să 
„demonstreze pietate” acasă. Termenul „pietate” este euvsebei/n euse-
bein înrudit cu grupul de cuvinte al „evlaviei”, care în aceste epistole su-
marizează adevăratul comportament creștin care este așteptat de la toți 
credincioșii. 

Există două motive. (a) Ca o modalitate de răsplătire a propriilor pă-
rinți sau bunici care s-au îngrijit de ei pe când erau mici. Este o dovadă a 
lipsei de amabilitate și recunoștință să refuzi să acorzi ajutor și preocu-
pare după toate câte aceștia au făcut pentru tine. (b) Este ceva plăcut 
Domnului. O asemenea acțiune este în armonie cu voia lui Dumnezeu, 
Dumnezeul care în Scriptură ne poruncește să ne onorăm părinții și care 
S-a angajat să îngrijească de văduve. De fapt, neglijarea ori tratarea ne-
potrivită a văduvelor este prezentată ca un exemplu de păcat (Iov 24:21; 
Ps. 94:6). Observați că Pavel ne îndeamnă să dăm prioritatea acestei res-
ponsabilități – „să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa 
lor” (v4), înaintea oricărei alte slujiri în afară, în față, în biserică etc.  

În v5 Pavel își îndreaptă atenția spre văduva lipsită de orice rudenie 
în viață care-și pune nădejdea în Domnul și care continuă să se roage zi 
și noapte – ca și Ana (Lc. 2:36-37). Timpurile perfecte sunt folosite aici în 
acest versete; ea „a rămas singură” – o stare continuă, dar de asemenea 
ea „și-a pus nădejdea în Domnul” – are o „postură a speranței”5, o atitu-
dine calmă față de Dumnezeu. „Zi și noapte” este o sintagmă pe care Pavel 
o folosește adesea pentru a exprima constanța dedicării, continuarea în 
rugăciuni de cerere specifice și în mijlociri pentru nevoile generale (vezi 
2:1) înaintea lui Dumnezeu. 
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Văduva din v6 este diferită, ea fiind prezentată într-un contrast dra-
matic. Ea trăiește pentru plăcere – verbul este spatala,w spatalaō, care 
înseamnă „a se deda plăcerilor”, a trăi pentru sine, a trăi fără frâu. Aici 
avem un stil de viață hedonist (care nu ar exclude, ci chiar ar putea su-
gera păcatul sexual), mai degrabă decât a trăi pentru Dumnezeu și împă-
răția Lui. În realitate, acest tip de viață este moarte spirituală (este al tre-
ilea timp perfect folosit în aceste câteva versete; ea este „moartă” și con-
tinuă în acea stare), indiferent care este aparența vieții. Unii sugerează 
că dacă nu era niciun fel de sprijin din partea bisericii/familiei, alterna-
tiva de aici ar fi însemnat prostituție. 

Timotei trebuie să dea poporului lui Dumnezeu această învățătură 
(v7). Văduva lipsită nu trebuia să reprezinte responsabilitatea personală 
a lui Timotei, ci a bisericii. Trebuia ca ei să pună la punct un program 
practic de ajutorare a văduvelor. Lucrul acesta era vital, așa cum indică 
propoziția circumstanțială de scop i[na hina, „ca să fie fără vină”. Ne adu-
cem aminte de 3:2, nevoia de a fi „fără prihană”. Pavel se gândește întot-
deauna la misiune, la mărturia publică a bisericii și la nevoia unei adevă-
rate mărturii creștine față de cei pierduți. Dacă familiile eșuează în a 
urma învățătura lui Pavel dată prin Timotei, ele vor aduce ocară asupra 
lor și asupra bisericii. Ce mărturie are biserica ta în acest domeniu speci-
fic înaintea lumii? 

El a formulat în v4 motivele pozitive pentru care rudeniile ar trebui să 
se îngrijească de văduvele nevoiașe; acum el oferă corespondentele ne-
gative în v8. Cei care eșuează în a se îngriji de părinții lor s-au lepădat de 
credință; se scufundă sub nivelul păgânilor. Pavel afirmă că ei sunt de 
fapt „mai răi” în plan moral decât aceia, așa cum explică Knight.6 Pretinsul 
credincios care cunoaște porunca a cincea și o nesocotește este „mai rău” 
decât necredincioșii care doar au legea „scrisă în inimile lor” (Rom. 2:14-
15). 

Pe măsură ce asistența medicală se dezvoltă, oamenii ajung să trăiască 
mai mult. Mai ales pe măsură ce lucrurile se vor dezvolta clinicile pentru 
vârstnici, spitalele și sanatoriile nu vor putea să țină pasul. Lucrul acesta 
este limpede dacă persoanele vârstnice sunt abandonate de propriile ru-
denii. Pe tot cuprinsul Scripturii, nu doar în acest pasaj, găsim o respon-
sabilitate creștină fundamentală de a purta de grijă rudeniilor noastre. 
 
Văduvele trebuie înscrise 
În v9-10 Pavel stabilește pentru Timotei trăsăturile pentru a trece pe o 
listă acele văduve lipsite de susținerea familiei care ar trebui ajutate de 
biserică. Cuvântul pe care Pavel îl folosește este katale,gw katalegō, este 
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folosit doar aici în NT. Înseamnă „a alege, a recunoaște” și, în cel mai pu-
ternic sens, „a selecta, a înscrie, a înrola”, semnificând la pasiv că numele 
poate fi introdus într-o listă oficială.7 Cele trei trăsături pentru a fi în-
scrise erau vârsta, credincioșia anterioară în căsnicie și faptele bune, ul-
tima fiind dezvoltată. Oare nu este implicit faptul că era deja o listă care 
avea nevoie de a fi revizuită? 

În primul rând, ea trebuie să fie peste șaizeci de ani – textul redă „să 
n-aibă mai puțin de șaizeci de ani”. Aceasta era vârsta de la care cineva 
era considerat vârstnic (Lev. 27:7), adică să fie cu adevărat la bătrânețe. 
Era vremea când cineva se putea gândi la a se bizui pe alții pentru împli-
nirea nevoilor materiale. Această trăsătură le excludea pe văduvele mai 
tinere care erau considerate în stare de a se recăsători. 

În al doilea rând, există o privire retrospectivă la viața ei. Trebuie să fi 
dovedit credincioșie față de soțul ei – compară cu 3:2. Trebuia să fi fost 
„femeia unui singur bărbat” (reversul era cerut de la prezbiter sau dia-
con, 3:2, 12), a cărei fidelitate maritală ar fi fost bine cunoscută. 

În al treilea rând, altceva mai este bine cunoscut despre ea – munca ei. 
Pavel oferă câteva exemple. S-a îngrijit de copiii ei în toate sensurile, in-
clusiv în plan spiritual – de ai ei și poate chiar și de alți copii. Învățătorii 
falși interziceau căsătoria (1 Tim. 4:3) și probabil nașterea de copii (1 
Tim. 2:15), însă aici, pentru înscrie pe listă o văduvă, dedicarea ei din tre-
cut ca mamă a copiilor ei era demnă de laudă. În trecut, ea a demonstrat 
cu eficiență ospitalitate față de călători, ca stăpână a casei, pe când încă 
era căsătorită, făcând astfel posibilă înaintarea misiunii lui Dumnezeu. 
De asemenea, ea a fost dispusă să se implice chiar și în responsabilitățile 
de jos. Într-o țară murdară și prăfuită, spălase picioarele altora, sarcină 
care era de regulă îndeplinită de robi – categoria de slujire pe care nimeni 
altcineva nu și-ar fi asumat-o. În final, ea era cunoscută ca una care i-a 
„ajutat pe cei nenorociți”. Referirea era la cei aflați în orice tip de necaz 
sau durere într-o epocă puțin empatică, în care suferințele de multe ti-
puri erau numeroase. 

Pavel adaugă un comentariu general potrivit căreia ea trebuia să fi fost 
gata pentru orice lucrarea bună. În greacă spune „din toată inima urmă-
rind” toate felurile de fapte bune și zeloasă în a le vedea duse la bun sfâr-
șit. Aceste lucruri, într-o situație a lipsurilor, califică văduva pentru a fi 
înscrisă între cei pe care biserica urma să-i sprijine cu dragoste. 

Pare mai nimerit ca toate trăsăturile de mai sus să fie înțelese ca do-
vezi anterioare ale evlaviei ei, care într-un sens afirmă că ea ar trebui să 
primească ajutor, mai degrabă decât să fie o stipulare pentru o slujire 
prezentă, așa cum ne lasă să înțelegem Knight.8 În schimb, ea a ajuns la o 
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vârstă înaintată la care are nevoie de grija celorlalți, în loc ca ea să le 
poarte altora de grijă.  
 
Văduvele tinere care nu vor rămâne necăsătorite 
La punctul acesta Pavel îi reamintește lui Timotei că trebuie să refuze să 
înscrie pe listă văduve tinere. El urmează să dea un set diferit de instruc-
țiuni în ce le privește (v14). Sunt două motive pentru care ele trebuie 
respinse. 
 

(1) Aceste văduve tinere pot ceda impulsurilor sexuale naturale și se 
vor abate de la Cristos căsătorindu-se cu necreștini. Vor aduce as-
tfel osândă asupra lor sau „condamnare” pentru că au început, dar 
n-au continuat. Își vor fi părăsit prima lor credință (înțelegând 
pi,stij pistis așa cum este folosit în general în Epistolele adresate 
lui Timotei și Tit, mai degrabă decât „juruință”, fie ca jurământul 
căsătoriei față de primul soț, fie ca includere în rândul văduvelor 
din biserică). De la soție se cerea să urmeze religia soțului ei. Prin 
urmare, recăsătorirea cu un necredincios implica respingerea 
efectivă a primei credințe a văduvei ori a angajamentului față de 
Cristos. 

(2) Ele nu sunt cu adevărat dedicate slujirii creștine. Este posibil ca 
ele să fi primit un oarecare sprijin din partea bisericii și astfel au 
prea mult timp la dispoziție, devenind leneșe. Se spune despre ele 
că sunt băgăcioase, nemulțumite de treburile lor, mergând din 
casă în casă și spunând „lucruri care nu trebuie spuse”. Cuvântul 
tradus adesea prin „dedate la clevetire” poartă de asemenea ideea 
de a „vorbi prostii” sau a discuta despre lucruri fără valoare. 
Acesta ar putea fi sensul aici (vezi mai jos). 

 
Ar trebui afirmat clar că aceasta nu este menită să fie considerată o afir-
mație generală despre caracterul tuturor văduvelor, ci despre văduvele 
tinere care au fost influențate de erezie în biserica efeseană. Fee9 este de 
părere că asta ar trebui să se refere la femeile din 2 Timotei 3:6-7 pe care 
învățătorii falși le câștigaseră de partea lor. Aceștia tulburau grupurile 
care se întâlneau în case prin a răspândi doctrine false sau speculații și 
mituri. Expresia „vorbesc ce nu trebuie vorbit” folosește de,onta deonta 
care este participiul lui dei/ dei „este necesar”. Aici se pare că se referă la 
faptul că văduvele discutau despre lucruri care nu trebuiau aduse în dis-
cuție – efectiv erezii, care n-ar trebui menționate și care de fapt presupu-
neau a discuta non-sensuri, așa cum s-a menționat mai sus. 
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În v14 Pavel sfătuiește (bou,lomai boulomai, de asemenea 1 Tim. 2:8; 
Tit 3:8, exprimând îndrumare apostolică) ca văduvele tinere să se recă-
sătorească, ceea ce n-ar trebui considerat ca o contradicție cu 1 Cor. 7, 
unde este recomandat statutul de necăsătorit. Knight10 subliniază aici 
ideea importantă potrivit căreia, deși „Pavel dorea ca alții să-L slujească 
pe Domnul având atenția neîmpărțită ca persoane singure, el a recunos-
cut că decisiv este chestiunea dacă Domnul a dat cuiva darul celibatului 
sau pe cel al căsătoriei.” 

Atunci când văduvele tinere se recăsătoreau și-și asumau responsabi-
litățile familiei, viața lor se umplea cu îngrijirea copiilor și gestionarea 
caselor lor, iar acestea nu-i dădeau dușmanului nici o șansă să le defăi-
meze. Unele fuseseră deja prinse în cursa lui, așa cum arată versetele de 
mai sus (v12-13, 15). Urmarea lui Satan reprezintă o alternativă reală 
dacă cineva nu-L urmează pe Cristos și nu face voia lui Dumnezeu. Însă 
aici Pavel subliniază că văduvele tinere ar trebui să urmeze îndrumările 
lui astfel încât dușmanul sau adversarul să nu aibă prilej să le defăimeze. 
Referirea la adversar, folosindu-se articolul hotărât, trebuie să fie la Sa-
tan, întrucât el este menționat în următorul verset. Dar neîndoielnic că 
acesta se poate folosi de comunitate, cei din ea putând fi cei care vor ex-
prima critici. Towner11 evidențiază ideea că protejarea reputației biseri-
cii este de o importanță covârșitoare, întrucât adevărata preocupare a lui 
Pavel vizează misiunea bisericii și promovarea Evangheliei (1 Tim. 6:1; 
Tit 2:5, 10). Ce fel de reputație are biserica ta pe plan local, în satul tău 
sau în comunitatea ta? Oare acțiunile tale personale împiedică sau impul-
sionează misiunea bisericii – misiunea lui Dumnezeu? 

În v16 Pavel revine la principala temă a pasajului. Orice bărbat sau fe-
meie credincioasă (deși, în manuscrisele care sunt considerate cele mai 
bune, responsabilitatea este pusă doar asupra femeii credincioase) ar 
trebui să recunoască responsabilitatea de a asigura sprijin văduvei nevo-
iașe. Oare manuscrisele de mai târziu caută să împartă mai echitabil res-
ponsabilitatea respectivă, dar fără a înțelege cultura și locul pe care-l are 
femeia ca stăpână a casei? Cu adevărat ea avea responsabilitatea în ca-
drul familiei extinse să asigure sprijinul practic pentru văduva lipsită. As-
tfel, el îi reamintește lui Timotei că văduvele cu rudenii trebuie ajutate, 
nu de către biserică, ci de către aceste rudenii – degrevând biserica pen-
tru a-i îngădui să-i ajute pe cei care nu aveau niciun mijloc de a se des-
curca. 

Reies două principii. Nu există niciun fel de ajutoare date tuturor vă-
duvelor, ci resursele de ajutorare ale bisericii trebuie limitate la cei care 
sunt cu adevărat în nevoie. Dacă unele dispun de sprijin alternativ din 



Epistolele către Timotei și Tit 

205 

partea familiei, rudeniile ar trebui să-și recunoască obligația de a ajuta. 
Noi toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru rudeniile noas-
tre. Simțul responsabilității sociale al bisericii nu trebuie să încurajeze 
iresponsabilitatea în alții. Programele guvernamentale de ajutorare ar 
trebui să suplimenteze nu să substituie obligațiile individuale ori famili-
ale. Însă, de asemenea, ideea importantă de aici vizează reputația pe care 
biserica o are în cadrul comunității locale. Chestiuni mai mari sunt în joc, 
și anume, misiunea lui Dumnezeu într-o comunitate locală. 
 

Prezbiterii – cum îi cinstim v17-25 
Aici începe o nouă secțiune, însă legătura cu secțiunea anterioară constă 
în repetarea tematicii cinstirii. Discuția continuă cu privire la prezbite-
rii12 care slujesc (timpul perfect afirmă că acești bărbați au fost și sunt în 
funcție și la momentul vorbirii).  

Pavel cere față de ei respect, sprijin, vorbind despre disciplinarea 
prezbiterilor și necesitatea vigilenței la desemnare acestora. Introduce-
rea imperativului de persoana a doua singular în cap. 5:19-23 indică spre 
supravegherea de către Timotei a acestor lucruri. La baza învățăturii de 
aici trebuie să stea o situație dificilă în biserică, unii îndeplinindu-și slu-
jirea desemnată cu mare cinste, în timp ce alții cauzau preocupări – de 
aici și liniile călăuzitoare pentru disciplinarea prezbiterilor, temeiurile 
pentru acuzare și mustrare. Este limpede că erezia ajunsese până la cei 
din conducere sau fusese promovată de unii dintre aceștia, așa cum s-a 
sugerat (observați 1:3, 18-20; 4:1-7; 2 Tim. 2:17-18). 
 
Conducerea prezbiterilor v17 
Pentru Calvin și multe biserici reformate, Pavel identifică două tipuri de 
prezbiteri – prezbiterii conducători și prezbiterii învățători. Lucrul 
acesta nu este afirmat explicit și în cap. 3:2 toți prezbiterii trebuie să fie 
în stare să dea învățătură. Despărțind prezbiterii ca și sus, adverbul 
ma,lista malista este înțeles drept „mai ales”, despre care se spune că ar 
arăta că erau unii dintre prezbiteri care sunt separați de ceilalți și au 
această responsabilitate specifică. Knight susține că adverbul de aici cel 
mai probabil înseamnă „și anume”, Pavel adăugând o descriere supli-
mentară a celor pe care i-a menționat deja, nu identificând o subcatego-
rie.13 

Prezbiterii trebuie să conducă bine. Participiul din greacă proestw/tej 
proestōtes este folosit aici cu referire la bărbați care sunt puși înainte sau 
în conducerea bisericii pentru „a cârmui, a conduce, a direcționa”; remar-
cați că termenul, care este folosit doar de către Pavel în NT, include de 
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asemenea sensul de a „se îngriji de”, cu care este pus în legătură în 1 Tim. 
3:4-5. Așadar, în cazul prezbiterilor este vorba despre ADMINISTRAȚIE. 
Ei au tăria personalității de a cere respect și ascultare. Urmau să se 
ivească tot felul de probleme practice pentru care era nevoie de înțelep-
ciune. Sintagma „cârmuiesc/conduc bine”, (kalw/j kalōs), așa cum s-a 
menționat succint, este de asemenea folosită în 3:4, 5, 12, cu privire la 
viața de familie a unui bărbat. Aici este aplicată la eficacitate în îndruma-
rea și administrarea bisericii. 

Însă probabil că dintre ei erau cei care se implicau mai mult în EDIFI-
CARE. Ei „se ostenesc cu învățătura și cu propovăduirea”. A se osteni este 
kopia,w kopiaō, care înseamnă a munci până la epuizare. În 4:10 a fost 
menționat că Pavel poate folosi acest cuvânt pentru a descrie o muncă 
fizică epuizantă, însă cel mai adesea el îl folosește cu privire la propriile 
eforturi mentale și spirituale în lucrare ca apostol (1 Cor. 15:10; Gal. 4:12; 
Fil. 2:16; Col. 1:29; 1 Tim. 4:10) și cu privire la eforturile altora (1 Cor. 
15:10; 16:10; 1 Tes. 5:10). A da învățătură și a predica reprezintă o 
muncă solicitantă, nu doar o chestiune ce ține de a te ridica duminica și a 
spune orice-ți vine în minte. Trebuie să fie existat o pregătire temeinică, 
una care necesită timp și strădanie. Ostenirea cu „propovăduirea” tran-
smite conceptul de predicare, iar celălalt termen – „învățătura”, 
didaskali,a| didaskalia poate lega această slujire de 1 Corinteni 12:28-29, 
de „învățătorii” din Efeseni 4:11, „păstorii-învățători” ai bisericii. 

Pavel afirmă că acești prezbiteri credincioși care conduc/învață bine 
trebuie considerați de către biserică drept vrednici de o îndoită cinste. 
Situația de la momentul acela era una a luptei cu erezia. Cei îndeletniciți 
cu predicarea și învățătura păstrează credința apostolică și promovează 
adevărul și de aceea merită o laudă și o recunoaștere și mai mari. Evalu-
area lui sugerează că existase deja o problemă cauzată poate de abuzuri 
comise de alți prezbiteri, sau în mod cert de prezența ereziei din mijlocul 
lor.  
 
Răsplata prezbiterilor v18 
Am remarcat afirmația că prezbiterii credincioși trebuiau „să fie învred-
niciți de îndoită cinste”. Cu toții suntem predispuși la descurajare și avem 
nevoie de a fi reconfirmați. Acest tip de onoare de aici implică și remune-
rare, așa cum subliniază limpede citatul. „Îndoită” înseamnă dublu - 
Knight14 sugerează „deopotrivă cinste și onorariu”. Cuvântul timh, timē 
era folosit cu referire la onorariu unui medic. În Deuteronom 25:4, boul 
care treieră grâul cu copitele în arie, sau care trage o treierătoare peste 
ea, trudește pentru hrana unui om, însă animalul se hrănește pe măsură 
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ce înaintează. Aici se găsește un argument a fortiori – dacă Dumnezeu se 
îngrijește de animale, cu cât mai mult…Vezi și 2 Cronici 31:4, unde se po-
runcea locuitorilor din Ierusalim acordarea unui sprijin pentru preoți și 
leviți. Pavel de fapt citează Deuteronom 25 în 1 Corinteni 9:9 și-l ia ca un 
principiu scris „pentru noi” și-l aplică celor aflați în slujba lui Dumnezeu. 

Faptul că remunerația/susținerea era o practică efectivă în biserici 
pare limpede (mai întâi din textul evidențiat, 1 Cor. 9:4-14; dar și din 2 
Cor. 11:8-9; Gal. 6:6; 1 Tes. 2:6). Observați că Pavel citează de asemenea 
ca fiind „Scriptură” Lc. 10:7). Dat fiind legăturile lui Pavel cu Luca (2 Tim. 
4:11), el ar fi avut acces la sursele lui. Knight15 arată că h` grafh,, hē graphē 
este folosit în NT exclusiv cu un sens sacru și înțelege că timpul prezent 
le,gei legei în care Dumnezeu vorbește direct indică spre relevanța actu-
ală și imediată a principiului scriptural. Observați de asemenea că aici 
cuvintelor lui Isus îi sunt atribuite o greutate egală cu cea a Scripturii VT. 

Ideea din toate acestea este că liderul vrednic trebuie să primească 
suficientă susținere din partea bisericii. Cei care-și dedică tot timpul slu-
jirii bisericii merită să fie plătiți de biserică. Nu doar că acest principiu 
este afirmat în VT, ci și Isus Însuși l-a expus, precum și Pavel. Din neferi-
cire, adesea este adevărat că biserica locală eșuează în ce privește res-
ponsabilitatea ei față de un prezbiter ori păstor credincios. A susține un 
învățător credincios n-ar trebui să se considere ca un fel de mită (ca și în 
arena politică), ci ca pe o obligație. Și totuși, trebuie remarcat că Pavel a 
fost dispus să caute să se întrețină singur, dacă lucrul acesta era nece-
sar.16 Însă, este rușinos când o biserică locală are capacitatea să facă asta, 
dar eșuează în a o face. Este adevărat că atât de mulți credincioși pierd 
binecuvântarea zeciuielii, în consecință lucrarea suferind. Dar trebuie să 
remarcăm aici că Scriptura afirmă că sprijinul trebuie să vină din partea 
bisericii, nu din partea statului. 
 
Mustrarea unui prezbiter v19-21 
Este posibil ca să se fi adus acuze împotriva unui prezbiter sau mai mul-
tora. Să fi fost vreo implicare în erezie sau un alt tip de purtare greșită? 
Timotei poate acționa din partea lui Pavel cu autoritatea unui delegat 
apostolic. Acum Pavel îi dă lui Timotei instrucțiuni suplimentare, și 
anume, să nu ia în serios o acuzație împotriva unui prezbiter în absența 
unor mărturii suficiente (pare a fi vorba aici despre o întâlnire privată cu 
prezbiterul în cauză); dacă este vinovat de acuzația respectivă și persistă 
în a păcătui, trebuie să aibă parte de mustrare în fața întregii biserici fără 
părtinire, astfel încât toți prezbiterii să fie conștientizați de responsabili-
tatea lor. 
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Trebuie o păzire față de a crede orice chestiune mult prea grabnic. 
Acuzațiile sau învinuirile trebuie primite doar atunci când sunt doi sau 
trei martori. Ni se reamintește că așa stăteau lucrurile în VT dacă se do-
rea susținerea unei acuze și obținerea unei condamnări (Deut. 17:6; 
19:15). Vezi și Matei 18:16; 26:59-60. Se pare că sensul aici este următo-
rul: „Nu primi o acuzație…decât dacă sunt doi sau trei martori.” Timotei 
nu trebuie să plece urechea la bârfe și nici măcar chiar la o acuzație gravă 
dacă este adusă de o singură persoană. Fiecare acuzație trebuie sprijinită 
de câteva persoane responsabile. Dacă s-ar fi ascultat acest îndemn, mulți 
păstori ar fi fost scăpați de critici neîntemeiate și de suferință inutilă.  

În v20 Pavel face referire la „cei ce păcătuiesc”. Se pare că contextul 
rămâne încă focalizat asupra prezbiterilor și nu asupra credincioșilor în 
general (deși principiul poate fi extins asupra tuturor). Așadar, Pavel se 
ocupă acum de situația când acuzațiile împotriva unui prezbiter au rămas 
în picioare și păcatul acestuia a fost dat în vileag. Remarcăm că sintagma 
în limba greacă de aici este „cei ce sunt în procesul păcătuirii”, participiu 
prezent activ, ceea ce sugerează că prima etapă a disciplinării, și anume 
mustrarea privată (Mat. 18:15-17; Tit 3:10) nu a rezolvat problema în-
spre pocăință. Urmează o mustrare cu o nuanță publică. Așa cum Stott17 
a evidențiat, se folosește timpul prezent, în sensul unei căderi repetate, 
continue.  

Prezbiterii care sunt mustrați în particular dar nu se pocăiesc, ci „per-
sistă în păcat” (RSV) trebuie să se confrunte, în ultimă instanță, cu triste-
țea și rușinea unei expuneri publice. Astfel, o cădere groaznică poate fi 
rezolvată discret dar, atunci când este vorba despre un obicei, dreptul la 
discreție este anulat. O asemenea mustrare reprezintă o durere publică, 
dar trebuincioasă pentru ca și alții să fie avertizați. De aceea, pentru 
Stott18, păcatele private trebuie rezolvate în privat și doar păcatele pu-
blice abordate public” (Matei 18:15 și urm.). Knight19 adoptă oare aceeași 
perspectivă? 
 

Implicația lui Mat. 18:15 este că un păcătos trebuie mustrat public („spune-l 
bisericii”, v17) doar atunci când ceilalți pași au eșuat. Probabil că același 
principiu se aplică în acest context și el este presupus, mai degrabă decât 
afirmat. 

 
Mustrarea este evnw,pion pa,ntwn enōpion pantōn „înaintea tuturor”. 
Este posibil ca aceasta să însemne înaintea tuturor celorlalți prezbiteri, 
însă amintindu-ne de Matei 18:17, referirea este cel mai probabil la în-
treaga biserică. Asta ar putea implica înlăturarea din conducere (1 Tim. 
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1:3; Tit 1:9) sau chiar excomunicarea, excluderea (1 Tim. 1:20; Tit 3:10). 
Pavel subliniază ideea (v20) că o astfel de acțiune va permite celorlalți 
prezbiteri și „restului” (oi` loipoi. hoi loipoi) congregației să constate as-
tfel, gravitatea păcatului (cf. Deut. 9:20). 

Însă Timotei trebuie să fie nepărtinitor și corect, fără să prejudicieze 
ori să favorizeze persoana în cauză. Să nu se grăbească cu concluziile des-
pre vinovăția ori nevinovăția persoanei. În v21, Pavel însoțește această 
cerință cu un îndemn solemn (doar în alte două locuri este repetată 
această formulă, 1 Tim. 6:13; 2 Tim. 4:1), evidențiind autoritatea sa apos-
tolică. Îi reamintește lui Timotei de faptul că el acționează întotdeauna 
sub privirile ce coboară din cer – o reamintire despre cei doi sau trei mar-
tori – aici Dumnezeu, Isus și sfinții îngeri, aici în calitate de instrumente 
alese deopotrivă în vederea păstrării și judecății (Evr.1:14; Apoc.16:1). 
„Înaintea lui Dumnezeu” reprezintă o aducere aminte a faptului că omul 
trăiește și acționează chiar în prezența Dumnezeului care dă viață tutu-
ror și față de Care este responsabil.”20 
 
Rezerve privitoare la prezbiteri v22 
Acum Pavel oferă îndrumare despre cum să fie prevenite situațiile difi-
cile de disciplinare cu care s-a confruntat în versetele de mai sus. Per-
soana a doua singular înseamnă că, în calitate de delegat al lui Pavel, Ti-
motei trebuie să preia conducerea în această procedură. Atunci când face 
desemnări, Timotei trebuie să nu-și pună „mâinile peste nimeni cu 
grabă”. 

Punerea mâinilor din aceste epistole este menționată și în alte locuri 
în cadrul ritualului de recunoaște și desemnare (1 Tim. 4:14; 2 Tim. 
1:16). El nu trebuie să acționeze pripit în privința unor desemnării unora, 
întrucât atunci s-ar face părtaș păcatelor persoanelor respective. Formu-
larea din greacă de aici tace,wj taxeōs, care poate însemna în acest con-
text „grabnic, pripit, dintr-o dată” (cf. 2 tim. 4:9). Avertismentul pentru 
Timotei este că, dacă în calitate de reprezentat apostolic, desemnează cu 
neglijență pe cineva care nu se califică (din pricina păcatului său), într-
un anumit sens se va face părtaș (avem familiarul cuvânt koinwne,w koi-
nōneō „a împărtăși, a lua parte, a avea părtășie cu”) vinovăției generate 
de păcatele ulterioare ale respectivului (cf. 2 Ioan v11). El trebuie să se 
păstreze curat chiar și în această privință. Așadar, manifestând prudență, 
el trebuie să nu se pună pe sine, nici pe prezbiteri într-o postură dificilă.  

Urmează un cuvânt personal adresat lui Timotei cu privire la sănăta-
tea lui. Pare limpede că el s-a abținut de la vin. Dispoziții clare în Episto-
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lele către Timotei și Tit cu privire la beție dovedesc abuzul de vin deopo-
trivă în Efes și Creta (1 Tim. 3:3, 8; Tit 1:7; 2:3).21 Aspectul acesta este 
subliniat într-un mod special când vine vorba de prezbiteri și diaconi, și 
acesta trebuie să fie și motivul abstinenței lui Timotei; el n-a vrut să 
ajungă dependent de vin. 

Conducătorii trebuie să fie ireproșabili. De aceea, deși aici avem o 
adresare personală, includerea de către Pavel a acestei îndrumări nu este 
deloc nepotrivită, nici nu trebuie privită ca o notă marginală. Se potri-
vește perfect în firul discuției, de vreme ce Pavel s-a focalizat în v22 asu-
pra desemnării unor noi prezbiteri. Acum, lui Timotei i se recomandă să 
mai ia și câte puțin vin ca medicament, din motive de sănătate. Absti-
nența totală nu folosea sănătății lui, însă el oprise ajutorul pe care îl putea 
da stomacului său din pricina folosirii abuzive a alcoolului la care fusese 
martor. Deci Timotei, deși Pavel nu îi spune că ar trebui să se oprească 
din a mai bea apă, ar trebui să folosească puțin vin din pricina probleme-
lor lui de ordin fizic. Observați folosirea lui ovli,goj oligos „puțin” ca o cla-
rificare prudentă a acestei recomandări, astfel încât nici Timotei, nici alții 
să nu înțeleagă, nici să folosească greșit această afirmație.22  

Oare nu este adevărat că astăzi mulți creștini beau vin nu ca medica-
ment, ci din plăcere? „Să iei” sugerează a-l limita la o doză; „puțin” și nu 
mult. Utilizarea acestui verset ca un sprijin pentru băutul în societate 
este complet neîntemeiată. Folosirea alcoolului aici are scop strict medi-
cal. Nu există niciun temei pentru a înțelege acest verset ca o permisiune 
la a da frâu liber consumului de alcool. Biblia conține avertizări privi-
toare la băuturile tari. Knight23 susține ideea potrivit căreia toate cele 
cinci menționări pauline ale lui oivnoj oinos „vin” (Rom. 14:21; Ef. 5:18; 1 
Tim. 3:8; aici; Tit 2:3) au acest caracter general, iar prima subliniază că a 
nu bea vin este mai bine decât a determina un alt creștin să se potic-
nească. De asemenea, nu există nicio dovadă a existenței unui vin non-
alcoolic în Biblie. Vinul era o băutură fermentată. 

În v24-25, Pavel recunoaște că, uneori, se pot ivi probleme în selecta-
rea unor indivizi pentru poziția de prezbiter, dacă nu sunt urmate etapele 
recomandate. Când vine vorba despre „păcate”, unele sunt evidente și 
ușor de distins. Astfel, pentru Timotei va fi clar că respectivele persoane 
nu sunt adecvate pentru această postură. A nu-și întinde mâinile în grabă 
peste ei va lăsa timp ca inadecvarea lor să devină limpede și astfel, nevoia 
ca o acuzație însoțită de doi sau trei martori și urmată de mustrare pu-
blică (și a se face părtaș la păcate prin a-i desemna, v22), nu va exista. 
Prin urmare, păcatele unor oameni sunt date în vileag și merg înaintea 
lor la judecată – pentru Knight24 aici este vorba despre o judecată făcută 
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de oameni, ca sensul să aibă rost în acest context. Însă este de asemenea 
posibil ca, în realitate, Timotei să fie aproape considerat un participant 
în procesul judiciar, un proces care include judecata escatologică. 

De asemenea, v25 subliniază că faptele bune făcute pentru alții, ca și 
păcatele menționate deja, sunt lămurite – pro,dhla( prodēla, „evidente”. 
Prin urmare, calificarea unora pentru prezbiteriat va fi deja evidentă. De 
asemenea, sunt alții ale căror fapte bune nu sunt publice sau clare în pre-
zent, iar la prima vedere, nu par calificați. Însă aceste fapte nu pot fi efec-
tiv ascunse – ele se vor manifesta chiar dacă nu sunt evidente de îndată. 
Astfel, dacă Timotei va adopta o atitudine prudentă, îi va descoperi și pe 
acești oameni. 

Aceste observații sunt menite să-l asigure că, uneori, aparențele pot 
induce în eroare. S-ar putea ca oamenii să fie diferiți de ceea ce par la 
prima vedere. Versetele 24 și 25 sunt, de fapt, paralele, afirmând întâi 
aceleași adevăruri despre păcat și despre faptele bune. Este nevoie de 
timp pentru a descoperi adevărata valoare sau opusul, în privința unui 
candidat pentru poziția de prezbiter. De aceea Timotei nu trebuie să se 
grăbească. În ce privește evaluarea persoanelor individuale pentru con-
ducere, mare parte din calitățile respectivilor nu se poate vedea imediat. 
Stott numește asta „principiul aisbergului” – nouăzeci la sută din perso-
nalitate fiind ascunse privirii. Iată ce afirmă el: 
 

Aici se găsesc cinci calități care sunt necesare conducătorilor creștini în re-
lațiile lor cu cei de care sunt responsabili: apreciere (afirmarea unor lucrări 
remarcabile), corectitudine (a nu da ascultare unor acuzații nefondate), im-
parțialitate (evitarea oricărui favoritism), prudență (a nu lua decizii pripite) 
și discernământ (a privi dincolo de aspectul exterior la inimă). Ori de câte ori 
aceste principii vor fi la lucru, greșelile vor fi evitate, biserica va fi păstrată 
în pace și dragoste, iar numele lui Dumnezeu va fi protejat de rușine.25 

 
În aceste cuvinte găsim înțelepciune și este adevărat că asemenea calități 
ar trebui să înceapă să-și facă apariția dacă cineva vrea să fie luat în con-
siderare pentru o asemenea slujbă. Dar chiar și atunci când lucrurile 
merg rău, Timotei poate fi sigur că, în ultimă instanță, Dumnezeu este în 
control. La o ultimă analiză, fiecare va sta sub judecata divină (v24). Toți 
vor fi în final răspunzători înaintea Lui. Însă Timotei trebuie să lucreze în 
conformitate cu principiile enunțate pentru a fi fără vină în chestiunea 
solemnă a desemnărilor. Pe scurt, așa cum afirmă Mounce26: 
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În desemnarea conducătorilor, Timotei trebuia să evite pripirea. Trebuia să 
fie răbdător și să aștepte ca să vadă adevăratul caracter al pretendenților în-
trucât, nu doar păcatul, ci și faptele bune nu sunt întotdeauna de îndată evi-
dente. 

 

Aceasta este principala învățătură a acestor versete finale. Ea trebuie să 
primească o cumpănire serioasă. Este bine să fii conștient de învățătura 
lui Pavel din 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9; dar de asemenea este vital să nu 
se uite îndrumarea practică dată de 1 Timotei 5:11-25, îndeosebi v19-22, 
24-25. 

 
Robii – Cum îi îndrumăm 6:1-2 
Aici găsim următorul grup din această secțiune – robii creștini27 și rela-
țiile lor cu stăpânii lor. Folosirea din nou în 6:1 a lui timh, timē „cinste” 
arată clar că aceste versete duc mai departe aceeași tematică din 5:3. 

Sclavia este o urâciune și un refuz al acceptării umanității unei per-
soane, totuși profund înrădăcinată în structurile societății greco-romane. 
Toți oamenii înstăriți și cumsecade aveau robi, unii câteva sute, nu doar 
slujitori în gospodărie, ci robi chiar și din rândul învățătorilor, soldaților, 
artizanilor, contabililor și fermierilor. Se crede că erau peste 50 de mili-
oane de sclavi în imperiu, iar aproximativ o treime din locuitorii Romei 
erau, de asemenea, sclavi. Este limpede că sclavia era o componentă fun-
damentală acceptată ca parte din ordinea socială. Suspendarea bruscă a 
acesteia ar fi determinat prăbușirea societății. Dar, odată cu era creștină, 
sclavii aveau adesea posibilitatea de a deveni liberi (manumisiunea scla-
vilor).  

Pavel enunță principiile, care au subminat însuși conceptul de sclavie 
și care în final au condus la abolirea ei generală.28 Observați că, așa cum 
Mounce29 a evidențiat chiar în această epistolă (1 Tim. 1:9), „comerțul cu 
sclavi cade sub incidența interdicției privitoare la vânzătorii de oameni”. 

Învățătura lui Pavel de aici din cap. 6 revine la imperativele de per-
soana întâi, a treia, iar mai apoi în v2b la persoana a doua singular, întru-
cât Timotei trebuie să comunice aceste lucruri ca delegat apostolic al lui 
Pavel. În v1, a fi „sub jug” – u`po. zugo.n hupo zugon – era o expresie care 
era folosită adesea metaforic ca formulare privitoare la sclavie (LXX, ex. 
Lev. 26:13; Is. 9:4; Ez. 34:27), sau despre a purta o povară asemenea unui 
sclav (oprimare socială, Gen. 27:40; 2 Cron. 10:4; Is. 47:6; jugul legii, F.A. 
15:10; Gal. 5:1). Isus o folosește cu referire la obligația de a fi supus sau 
ascultător (Mat. 11:29-30) – deși s-ar putea să fie un contrast aici, întru-
cât jugul lui Isus nu este ceva tiranic. Guthrie observă că sintagma atrage 
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atenția spre situația în care mulți stăpâni pur și simplu își consideră scla-
vii ca „ceva mai mult decât niște vite”.30 Când folosește această formulare, 
Pavel nu pare a face o distincție între atitudinea stăpânilor credincioși și 
a celor necredincioși, contra Knight.31 „Toți cei ce” {Osoi hosoi, are sens 
general și s-ar părea că se referă la toți sclavii și, din nou, a sugera că 
stăpânii creștini s-ar putea să nu-și considere sclavii ca fiind „sub jugul 
robiei”, nu pare încă posibil în situația contemporană. 

În cazul acelor sclavi cu stăpân necredincios, este important să i se 
acorde acestuia deplinul respect – sintagma „pentru ca” sau „ca nu 
cumva” i[na mh. hina mē exprimă o preocupare evanghelistică. Misiunea 
lui Dumnezeu, numele Lui32 și învățătura apostolilor sau Evanghelia sunt 
în joc. „Toată” onorarea subliniază îndeplinirea cu credincioșie și fără în-
trebări a oricăror îndatoriri le sunt alocate. Ca și în altă parte, preocupa-
rea serioasă vizează mărturia bisericii și a individului înaintea celor de 
afară (1 Tim. 5:14; Tit 2:5; Iac. 2:7; 2 Petru 2:2). O biserică lipsită de o 
bună mărturie este lipsită de glas sau de posibilitatea mărturiei pentru 
Evanghelie. Trebuie să ne aducem aminte că, și atunci și astăzi, majorita-
tea oamenilor nu au un contact direct cu biserica și astfel pot doar să ju-
dece creștinismul în baza a ceea ce văd în cei aflați cel mai aproape de ei, 
în casă, pe stradă sau la locul de muncă. 

Cei care au stăpâni credincioși (v2) nu trebuie să profite de ei din pri-
cina credinței lor. Knight33 scoate în evidență că focalizarea asupra robi-
lor care ar putea fi nerespectuoși față de stăpânii lor creștini reprezintă, 
de fapt, introducerea la o „nouă problemă”; epistolele mai timpurii se 
concentrează în general asupra muncii unui rob. De asemenea, ar trebui 
să remarcăm faptul că stăpânii creștini nu fac obiectul unor îndemnuri, 
așa cum se întâmplă în epistolele din captivitate. Oare s-au supus învăță-
turii anterioare a lui Pavel privitoare la atitudinea față de sclavi (ex. Ef. 
6:9) astfel că n-a mai fost nevoie de a o repeta aici? În direcție opusă, oare 
sclavii creștini profită acum de noua atitudine a stăpânilor lor? 

Astfel, Pavel le reamintește că nu trebuie să le arate mai puțin respect 
(porunca este la timpul prezent, ceea ce sugerează că scopul este de sto-
pare a ceva ce se petrece deja), „ci”, avlla. alla, introduce contrastul, „mai 
degrabă” ma/llon mallon ar trebui să le slujească mai bine – cuvântul este 
intens și indică faptul că stăpânul creștin trebuie să fie sigur că va avea 
parte de o slujire superioară. Și totuși, adesea în lumea modernă, din pri-
cină că „șeful” este un credincios, slujitorul creștin ar putea manifesta un 
dispreț ascuns și o insubordonare tăinuită. Dar stăpânii, datorită credin-
ței lor, trebuie să fie considerați preaiubiți (aici nu „preaiubiți” de către 
Dumnezeu, deși este adevărat, ci de către robii lor creștini) și faptul că 
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sunt frați ar trebui să fie așa cum s-a indicat, adică un stimulent pentru 
slujire. Așadar, robii credincioși aveau un statut egal în cadrul bisericii 
(Gal. 3:28), dar își acceptau inferioritatea socială în cadrul gospodăriei. 

Contrar lui Mounce34, rolul v2b este de a rezuma secțiunea anterioară 
înainte ca una nouă să înceapă. Timotei trebuia să-i îndemne pe frați să 
facă parte de „cinste” văduvelor, prezbiterilor și acum stăpânilor. Este 
posibil ca sintagma „aceste lucruri” din v2 să privească înapoi spre în-
treaga învățătură din epistolă, așa cum sugerează mulți erudiți; fără în-
doială că se referă la contextul apropiat (5:1-6:2). Ceea ce urmează acum 
este contrastul cu învățătura dată lui Timotei. 
 

Învățătorii falși – Cum îi recunoaștem  
În v3-5, Pavel ajunge la al cincilea grup – învățătorii falși, care i-au stat 
destul de mult pe inimă pe parcursul acestei epistole. Aici găsim condam-
narea finală a acestora din partea lui.  

Pavel scoate în evidență că se găsesc învățători adevărați precum Ti-
motei, care dau mai departe ceea ce apostolul i-a învățat (de fapt, el defi-
nește natura acestei învățături). Mai apoi, el dă în vileag caracterul învă-
țătorilor falși și doctrina falsă. De asemenea, el leagă conduita lor de o 
înțelegere eronată a evlaviei și a motivelor financiare rușinoase. Pavel a 
pretins că acești învățători falși s-au abătut de la credință, au scindat bi-
serica și iubesc banii. Timotei trebuie să se ferească de aceștia. 
 
 
Aceștia s-au abătut complet de la adevăr 
Există un standard al credinței creștine pe care Pavel, în aceste epistole, 
îl numește „învățătura”, „cuvintele/învățătura sănătoasă”, „adevărul”, 
„credința”, „porunca” și „ce ți s-a încredințat”. Însă aceștia i-au învățat pe 
oameni diferit. Pavel îi numește pe învățătorii falși e`terodidaskelew he-
terodidaskaleō (termenul apare în NT doar aici și în 1:3) unde e`teroj he-
teros înseamnă „altul”, „diferit”, întrucât se abate de la învățătura apos-
tolică. 

Deci ei nu s-au atașat sau nu au aderat la „cuvintele sănătoase”, aici 
u`giai,nw hugainō, unde Pavel folosește din nou limbajul medical cu refe-
rire la sănătatea învățăturii apostolice. Aceasta este prima utilizare a for-
mulării în Timotei – regăsită în 2 Tim. 1:13. Combinația „învățătură sănă-
toasă” este mai frecventă (1:10; 2 Tim. 4:3; Tit 1:9; 2:1 și din nou, Tit 2:8 
„vorbire sănătoasă”). Oare noi am aderat la ceea ce este scriptural și să-
nătos? 
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Învățătura constă efectiv din cuvintele sănătoase ale Domnului Isus 
Cristos. Sensul aici nu este cel al cuvintelor sau învățăturii propriu-zise a 
Domnului Isus Cristos, nici chiar cel al unei evanghelii precum Evanghe-
lia după Luca,35 ci mult mai probabil descrie cuvintele sănătoase despre 
Domnul Isus, mai degrabă decât cum a sugerat Towner, originea și de 
asemenea autoritatea învățăturii.36 El susține această perspectivă prin a 
menționa că întreaga sintagmă apare iarăși în acest capitol unde privește 
înainte spre apariția finală a lui Isus și spre autoritatea Lui ca judecător 
(6:14-16). Prin urmare, a fi de acord cu Pavel înseamnă a fi de acord cu 
cuvintele pline de autoritate ale lui Isus, însă s-ar putea referi pur și sim-
plu la învățătura despre Cristos, care de asemenea este în conformitate 
cu învățătura apostolului. 

De asemenea este o învățătură care este kata kata „potrivit cu”, însem-
nând fie o învățătură care „duce la”, fie este „în conformitate cu” evlavia, 
o referire la conținutul ei. Aici nu există o diferență prea mare, întrucât 
rezultatul final este identic. Este o învățătură menită să promoveze ori să 
genereze evlavie în cei care i se supun ei. Implicarea într-o altă învățătură 
și astfel contrazicerea celei apostolice înseamnă a expune ceva ce nu este 
sănătos, întrucât nu generează o trăire evlavioasă ori sănătoasă; în-
seamnă a fi arogant și a nu înțelege nimic (v4). 
 
Aceștia au provocat dezbinare în biserică 
Învățătorul fals este dezbinător. Întregul verset 3 reprezintă o condițio-
nală de tipul „dacă” (protaza), v4-5 fiind propoziția de tipul „atunci” (apo-
doza). Învățătorul fals de aici are un interes morbid în speculații banale 
sau fleacuri. Termenul este cel de „bolnav” nosw/n nosōn – doar aici în 
NT, dar folosit în special în contrast cu învățătura „sănătoasă” din v3. Cu-
vântul „dispute” sugerează ceea ce trece dincolo de stadiul unui schimb 
folositor de idei37 conducând la „certuri de cuvinte”. Ele hrănesc alte ac-
tivități păcătoase, de fapt Pavel enumeră cinci defecte morale, „pizmă” 
(indignarea față de statutul altuia și o dorință de a-l înlocui), „certuri” 
(spiritul de dispută), „clevetirile” sau vorbirea răuvoitoare (defăimare și 
abuzul verbal față de ceilalți învățători), „bănuielile rele” (subminarea 
posibilității încrederii pe care se bazează relațiile, a gândi ce este mai rău 
despre celălalt) și „zadarnicele ciocniri de vorbe” (disputele care decurg 
din vicii anterioare). Acestea sunt păcatele oamenilor cu minți stricate 
(prezentul participiului38 indică o condiție așezată a minții, organul dis-
cernământului rațional în care Evanghelia este procesată și pricepută). 
Însă respingerea doctrinei apostolice i-a văduvit de adevăr. Învățătura 
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lor nu este o evanghelie alterată; este un mesaj complet diferit. Prin ur-
mare, în contrast cu doctrina apostolică, ei consideră că evlavia este un 
mijloc de câștig, o chestiune a portmoneului și nu una a inimii.39 De aceea, 
Pavel îi acuză de motive ascunse, nedemne. 
 
Aceștia sunt devotați banilor 
Singurul lor interes în lucrarea lor este dacă aduce răsplătire financiară. 
Știm că Efesul s-a bucurat de o mare opulență – vezi problema cu comer-
cianții când învățătura lui Pavel a început să le afecteze buzunarele (F.A. 
19:23). Pavel însuși a trebuit să afirme clar că nu se făcea vinovat de o 
asemenea acuzație (1 Tes. 2:5). Timotei trebuie să se ferească de ei. În-
trucât banii erau pasiunea fundamentală a învățătorilor falși, Pavel caută 
acum să se ocupe de câteva dintre pericolele aduse de aceștia, în mod 
general. 
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de asemenea ideea că Isus face referire la ucenici ca la membri ai familiei, Mat. 
12:49, 50 mai ales; Mc. 3:34-35; Lc. 8:21; cf. Mc. 10:30.  

2  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 215. 
3  Lock, A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles, p. 57; W. 

G. Kümmel, Introduction to The New Testament, p. 382. 
4  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 217. 
5  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 341. 
6  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 221. 
7  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 591. 
8  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 221-222. 
9  Fee, 1 and 2 Timothy and Titus, p. 122. 
10  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 228. 
11  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 357. 
12  Termenii presbu,teroj presbuteros și evpi,skopoj episcopos „prezbiter” și „supra-

veghetor” sunt referiri interschimbabile la același grup de conducători (Tit 1:5; 
F.A. 20:17, 28). Termenul „prezbiter” sugerează că o mare parte din conducerea 
în biserică provine din rândul bărbaților vârstnici, în vreme ce termenul „supra-
veghetor” se referă mai mult la rol. 

13  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 232; vezi și discuția 
din 1 Tim. 4:10. 

14  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 232. 
15  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 233. 
16  1 Cor. 4:12; 2 Cor. 11:7-9; 1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8-9; F.A. 18:3. Însă n-ar trebui să se 

considere că aceasta este cea mai bună variantă. 
17  Stott, The Message of 1 Timothy and Titus, p.138. 
18  Stott, The Message of 1 Timothy and Titus, p.139. 
19  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 236. 
20  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 238. 
21   Nu există nicio dovadă care să sugereze că învățătorii falși se abțineau de la vin, 

ca și de la carne, 1 Tim. 4:3. 

22  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 240. 
23  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 240. 
24  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 241. 

25  Stott, The Message of 1 Timothy and Titus, p.141. 
26  Mounce, Pastoral Epistles, p. 321. 
27  Când Pavel îndeamnă diferite grupuri de creștini, în general el îi include pe robi 

(Ef. 6:5-9; Col. 3:22-4:1; Tit 2:9-10). La fel procedează și Petru (1 Pet. 2:18-20). 
28  Cu toate că, în general, se înțelege că sclavia este acum de jure ilegală în toate 

țările, de facto sunt practici similare care continuă până azi în multe locuri din 
lume – chiar și în Regatul Unit. 

29  Mounce, Pastoral Epistles, p. 331. 

 



HAMILTON MOORE 

218 

 
30  Guthrie, Pastoral Epistles, p.121. 
31  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 244. 
32  Pavel are în minte un ecou din VT din LXX Is. 52:5 „numele meu este hulit conti-

nuu”. Vezi de asemenea Ez. 36:20. Sclavii credincioși sunt avertizați să nu fie ase-
menea evreilor din VT. În loc să-i determine pe necredincioși să dezonoreze ia-
răși numele lui Dumnezeu, purtarea lor evlavioasă, ca și a altora din comunitate, 
trebuie să împodobească numele lui Dumnezeu și să facă mesajul și persoana 
Dumnezeului lor atractive pentru necredincioși (Tit 2:10). 

33  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 242-243. 
34  Mounce sugerează că trebuie pus alături de versetele următoare, Pastoral Epis-

tles, p. 336, însă dacă servește drept afirmație de tranziție pe parcursul epistolei, 
oare nu este mai bine să se sumarizeze ceea ce a fost afirmat anterior? Vezi Mar-
shall, The Pastoral Epistles, p. 638, care sugerează că face referire înapoi la învă-
țătura epistolei – cel puțin la 5:3-6:2. 

35  Sugestia îi aparține lui Spicq; vezi Guthrie, Pastoral Epistles, p. 123.  

36  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 394. 
37  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 395. 
38  Knight citează 2 Cor. 4:4, „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul vea-

cului acestuia”, pretinzând că pasivul perfect de aici are de asemenea în vedere 
activitatea diavolului, Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek 
Text, p. 252. 

39  Guthrie, Pastoral Epistles, p.124. 



 

 

1 TIMOTEI 6:6-21 
Mulțumirea în Casa lui Dumnezeu 
 
 

Evaluarea belșugului sau a bogăției 
Banii dețin locul de frunte pentru mulți în privința ambițiilor lor, în pri-
vința conversațiilor lor și în privința posesiunilor lor. Pavel vorbește des-
pre ceva mai bun. El repetă cei doi termeni cheie, „câștig” și „evlavie”, însă 
într-o asemenea manieră încât le poate corecta înțelegerile eronate și 
distorsionarea valorilor lor. El va separa adevărata evlavie de bogăție, 
schimbând direcția semnificației. Prin repetarea termenului „evlavie”, 
Pavel le reamintește cititorilor lui că acesta are un nivel mult mai înalt de 
semnificație care trece dincolo de ceea ce învățătorii falși considerau că 
implică acesta. El a afirmat deja asta în epistolă (4:7-10). Evlavia nu se 
referă la a achiziționa lucruri mai multe sau posesiuni mai mari. Astfel, în 
v6-8, Pavel arată clar beneficiul care poate veni de pe urma evlaviei în 
viața creștină. El afirmă: „evlavia însoțită de mulțumire este un mare câș-
tig”. De aceea, printr-o inversiune ironică în propoziție, Pavel insistă că 
evlavia este un mare1 câștig – însă evlavia se referă la câștigul spiritual și 
de asemenea presupune mulțumire și lipsa unei lăcomii după posesiuni, 
care reprezenta de fapt limitările materiale ale motivațiilor învățătorilor 
falși. 

Termenul „mulțumire” este cel care arată că evlavia are tentă spiritu-
ală. Substantivul grecesc pentru mulțumire, auvta,rkeia autarkeia (găsit 
altundeva doar în 2 Cor. 9:8), era un concept bine cunoscut în filosofia 
stoică în care afirma valoarea „suficienței de sine”. Omul avea nevoie de 
stăpânirea de sine pentru a deține capacitatea de a nu fi afectat de „lu-
cruri”, adică posesiuni sau ceea ce-ți aduce înainte viața, capacitatea de a 
fi independent față de circumstanțe, chiar de a rezista forței circumstan-
țelor adverse. Desigur că Pavel a afirmat întotdeauna limpede că orice 
suficiență de sine este posibilă doar prin Cristos (Fil. 4:13).2 Astfel, așa 
cum Towner arată clar: 
 

Evlavia nu se referă la a dobândi lucruri mai multe și mai bune; în schimb, 
este o viață activă de credință, o trăire potrivit credincioșiei legământului în 
relație cu Dumnezeu care găsește suficiență și mulțumire numai în Cristos, 
indiferent care ar putea fi circumstanțele exterioare.3 
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Pavel pune în contrast mulțumirea – cei care au lucrurile de bază ale vi-
eții (6:7-8), cu lăcomia – cei care iubesc banii și sunt stăpâniți de o pasi-
une de a se îmbogăți (v9-10). Noi n-am adus nimic4 din lume și5 nu vom 
lua nimic cu noi. Lucrul acesta a fost deja exprimat în Iov 1:21; Ps. 49:16-
17; Ecl. 5:14. Viața noastră este o întindere scurtă între două momente 
ale goliciunii. „Dobândirea de lucruri n-are niciun beneficiu final ori su-
prem, în pofida a ceea ce pretind învățătorii falși (v5; cf. Lc. 12:20).6 

Termenul folosit de Pavel pentru „îmbrăcăminte” este skepa,sma ske-
pasma, literal „o acoperitoare”, care înseamnă în principal îmbrăcăminte, 
dar și casă. Knight7 sugerează că pluralul probabil înseamnă că nu ar tre-
bui să fie restricționat sensul la una sau cealaltă – prin urmare „întreți-
nere și acoperitori” va rezuma necesitățile vieții. Așadar, atât timp cât 
avem hrană și îmbrăcăminte și un adăpost, dispunem de ceea ce ne este 
necesar pentru scurta călătorie – vom fi mulțumitori – Pavel folosește 
pasivul la indicativ viitor al lui avrke,w arkeō. Într-un sens, aici el a gene-
ralizat învățătura pentru toți credincioșii. Nu putem să ne sustragem ei. 
El urmează să adauge în scurt timp învățături suplimentare pentru cei 
care sunt deja bogați (6:17-19), însă aici avem nevoia de abatere de la 
materialism și lăcomie. Dacă dispunem de mai mult decât de cele elemen-
tare, atunci acestea trebuie luate cu mulțumire și trebuie să ne bucurăm 
de ele; însă ele nu trebuie considerate o necesitate și atunci ele nu ne vor 
distruge mulțumirea noastră cu privire la ceea ce Domnul ne dă.8 Mulțu-
mirea minții izvorăște din perspectiva unei credințe influențate de con-
vingerea privitoare la ceea ce rezervă viitorul. 
 

Râvnirea belșugului sau bogăției 
În v9-10, focalizarea este asupra celor lipsiți – săracii care poftesc – care 
doresc să se îmbogățească și pe care-i motivează iubirea de bani. De fapt, 
el arată că dorința acestora de a se îmbogăți îi distruge. Pavel folosește 
trei termeni pentru a arăta pericolele spirituale cu care se confruntă. Ei 
pot ajunge să cadă în „ispită”, ispita privitoare la căi nelegiuite sau impli-
carea în acțiuni necinstite pentru a câștiga bani. Următorul termen duce 
lucrurile mai departe, de la momire la prinderea efectivă în cursă – sunt 
prinși în laț.9 Mai apoi este prezentată natura precisă a cursei – ei cad în 
„multe pofte nesăbuite și vătămătoare”. Termenul „nesăbuite” sugerează 
necunoașterea căilor și voii lui Dumnezeu (cf. Tit 3:3), însă accentul nu 
va fi doar asupra dimensiunii intelectuale, ci și asupra celei morale; „vă-
tămătoare”, din pricina urmărilor acestor dorințe, dacă li se va permite 
să cucerească persoana respectivă; ele cufundă sau aruncă – buqi,zw but-
hizō, care înseamnă a determina ca cineva să „se înece” și este folosit în 
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Luca 5:7 cu referire la o corabie care se afundă – persoana se va scufunda 
în „prăpăd și pierzare”, două cuvinte care avertizează cu privire la o 
pierdere iremediabilă.10 

S-ar putea ca Pavel încă să-i aibă în minte pe învățătorii falși, însă aver-
tizarea pare mai generală acum (el folosește tou.j avnqrw,pouj tous an-
thrōpous, „bărbați”). Evlavia este calea spre adevăratul câștig; lăcomia 
este pierdere. Observați că nu trebuie ca omul să fie înstărit ca să cadă în 
cursa lăcomiei – de fapt, s-ar putea ca pericolul să fie chiar mai intens 
pentru cei care nu dispun de mulți bani. 

Pavel scrie că „iubirea de bani este o rădăcină11 a tuturor relelor.” Ob-
servați că nu banii sunt răul în sine, ci iubirea de bani;12 din nou, nu este 
vorba despre „rădăcina” și de „o” rădăcină a „tuturor relelor”, aici fiind 
folosit kakw/n kakōn, genitivul plural al lui kakos „rău”. Așadar, Pavel 
afirmă că iubirea de bani duce la multe rele, gesturi egoiste, înșelăciune, 
fraudă, minciună, jefuire, invidie și chiar crimă. Lăcomia stă în spatele că-
sătoriilor din interes, comerțului cu droguri, pornografiei, exploatării ce-
lor slabi și neglijării cauzelor bune. Deci oamenii ajung să aibă case fru-
moase, poate în urma multei trude – dar cu ce preț? Cu prețul unor inimi 
reci? Cu prețul neglijării copiilor? Cu prețul lipsei de implicare în bise-
rică? 

Această pasiune de a avea bani și de a fi bogați i-a condus pe învățăto-
rii falși la ruină – oare acei „unii” din v10? Pronumele nehotărât de aici 
reprezintă felul în care Pavel în mod normal face referire la ei. Două lu-
cruri sunt spuse despre ei. Au respins doctrina apostolică (articolul ho-
tărât care însoțește pi,stij pistis indică spre credința creștină într-un sens 
obiectiv) și astfel, pe direcția aleasă de ei spre urmărirea câștigului au 
ajuns să se chinuiască singuri (verbul grecesc peripei,rw peripeirō poate 
fi tradus uneori ca „a perfora” și, fără îndoială, familia lexicală descrie o 
durere profundă)13 probabil cu aspirații neîmplinite de bogăție, alături 
de durerea care vine odată cu trădarea prietenilor în căutarea banilor și 
chinurile unei conștiințe neglijate. Însă, căutarea evlaviei, cu o inimă ne-
prinsă în cursa pasiunii pentru bani și a unei minți nepreocupate cu asta, 
ci caracterizată de recunoștință, va duce la un stil de viață foarte diferit. 
Putem vedea asta întrucât Pavel se întoarce spre Timotei adresându-i-se 
lui – „dar tu”. 

Îndemnul către Timotei aduce la un punct culminant toate obligațiile 
și instrucțiunile pe care el le-a dat. Este aproape ca o trimitere reînnoită. 
Folosind patru imperative, el îl îndeamnă pe Timotei să fugă de lucrurile 
care i-au înlănțuit pe alții, să urmeze și să păzească cu credincioșie ceea 
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ce i-a fost încredințat și să apuce viața care este cu adevărat viață. Folo-
sind un al cincilea imperativ (v14), el îndeamnă ca aceste porunci să fie 
îndeplinite până la venirea lui Cristos. Desigur, întrucât cerințele sunt 
scrise, ele vor avea un caracter public pentru întreaga biserică din Efes. 

Se face referire la chemarea plină de har din trecut a lui Timotei ca 
început al mărturiei lui și Pavel de fapt scoate în evidență exemplul lui 
Cristos în umanitatea Lui ca motivație pentru o mărturie credincioasă. 
Din nou, o asemenea mărturie loială trebuie păstrată până la experimen-
tarea împlinirii viitoare a arătării lui Cristos. 

Pavel i se adresează lui astfel: „dar tu”, care în greacă este o formulare 
emfatică,14 și mai apoi îl numește „om al lui Dumnezeu” (6:11). În VT, 
acest apelativ era rezervat conducătorilor din Israel și aplicat unor băr-
bați precum Moise (Deut. 33:1; Ios. 14:6); Samuel (1 Sam. 9:6); David (2 
Cron. 8:14); profeților (1 Împ. 13:1, 7; 2 Împ. 23:17). Vă aduceți aminte 
cum i-a fost aplicat lui Ilie în 1 Împărați 17:24 și lui Elisei în 2 Împărați 
4:9? Însă trebuie să ținem minte că, atunci când descrierea îi este atribu-
ită lui Timotei în 2 Timotei 3:12-17, el este menționat ca un credincios 
obișnuit15, nu doar ca un conducător de biserică, și astfel, aici el repre-
zintă un exemplu pentru toți credincioșii. De asemenea, să ne aducem 
aminte de felul în care, în NT, oamenii sunt numiți „sfinți”, și astfel, tre-
buie să fie „sfinți”. Timotei este numit „om al lui Dumnezeu”, și astfel, tre-
buie să fie un „om al lui Dumnezeu.” 

El este pus în contrast cu învățătorii falși. Pe scurt, Timotei este în-
demnat să <fugă>, „să se separe în mod conștient de lucrurile pe care ei 
le fac și le caută și să <caute> virtuțile autentice ale evlaviei de care ei 
sunt lipsiți.”16 Această descriere, „om al lui Dumnezeu”, urma să se mani-
feste în Timotei în trei modalități. 
 
Etic. Pavel folosește imperativul prezent în v11. Într-o formulare nega-
tivă, el trebuie să „continue să fugă” de iubirea de bani și de rele asociate 
acesteia; într-o formulare pozitivă, el trebuie să „continue să urmă-
rească” șase virtuți, care sunt enumerate în perechi.17 Neprihănirea, sau 
integritatea morală – o conduită aflată în supunere față de voia lui Dum-
nezeu și evlavia, așa cum a fost exprimată pe parcursul acestei epistole, o 
viață orientată spre Dumnezeu, ambele virtuți fiind comportări vizibile; 
credința, în sensul de încredere sau credincioșie față de adevăr sau inte-
gritate și dragostea care slujește și sacrifică; răbdarea sau a persevera 
răbdător în circumstanțe dificile, păstrând credința și dragostea în cen-
tru, blândețea sau autocontrolul răbdător cu oamenii dificili, chiar și în 
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interacțiunea cu învățătorii falși astfel încât ei să poată fi conduși la po-
căință, ca și în 2 Tim. 2:25. 
 
Doctrinar. Folosind ceea ce pare a fi metafore sportive,18 Pavel îl în-
deamnă deopotrivă să lupte și să fugă. Luptă-te lupta cea bună a credinței 
(vezi 2 Tim. 4:7 pentru o afirmație aproape identică referitoare la Pavel 
însuși), de la care unii s-au rătăcit (6:10, 21), care înseamnă a ține de 
ceva, a adopta o poziție publică și a proclama adevărul apostolic. Lumea 
este măturată de un șuvoi mare de învățătură falsă. Întrebarea se pune: 
vei sta împotriva acesteia și vei predica doctrina corectă? Din nou aici 
avem un imperativ prezent, prin urmare, misiunea lui Dumnezeu trebuie 
să continue în acești termeni. 
 
Experimental. Timotei trebuie să „apuce viața veșnică”. Accentul de aici 
nu este pe pierderea ei, ci mai degrabă pe experimentarea ei prezentă. 
Viața veșnică se referă la viața veacului care va veni, veacul cel nou, pe 
care Isus l-a inaugurat. Este deopotrivă o posesiune prezentă și o spe-
ranță viitoare. Aceste epistole adresate lui Timotei și Tit clarifică ele în-
sele acest aspect; 1 Timotei 1:16; 2 Timotei 1:10 fac referire la prezent; 
Tit 1:2; 3:7 indică spre o speranță viitoare. Așadar, aici accentul se va 
pune pe posedarea prezentă a vieții viitoare. La această binecuvântare a 
fost chemat Timotei (verbul este la aorist, diateza pasivă, referindu-se la 
acțiunea chemării lui Dumnezeu) și a făcut o bună mărturisire în pre-
zența multor martori – o referire la convertirea și botezul lui, întrucât s-
a așteptat de la el să facă o mărturisire publică sau o afirmare publică 
solemnă a credinței. Observați prezența lui evpilambabomai epilambabo-
mai care înseamnă „a apuca, a strânge…uneori cu violență” și „a apuca 
pentru a-și însuși ceva” (vezi exemplele altor utilizări ale conceptului în 
Mat. 14:21; F.A. 16:19; 18:17; 21:30; 21:33). El a primit deja viața veșnică 
– acum trebuie să o trăiască pe deplin. 

Pavel îi dă lui Timotei un îndemn solemn înaintea lui Dumnezeu, Dă-
tătorul vieții, și înaintea lui Cristos cel înălțat. Acesta exprimă, ca și în alte 
locuri, autoritatea lui Pavel ca apostol al lui Cristos (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 
3:4, 6, 10; vezi și 1 Tim. 1:3). El trebuie să fie credincios din două motive. 

Buna mărturisire așteptată din partea lui Timotei și din partea noastră 
este cerută deoarece Cristosul pământesc a fost cel care a depus-o primul 
în ceea ce a afirmat înaintea lui Pilat din Pont, guvernatorul roman al Iu-
deii (26-36 d. Cr.), la care se face adesea referire (de 46 de ori în relatările 
din evanghelii). Se găsesc referiri cristologice timpurii la umanitatea lui 
Cristos în această epistolă (1:15; 2:5-6; 3:16). Aici, Pavel vorbește despre 
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ceea ce ar putea fi numit drept ceasul celei mai mari încercări sau celei 
mai aparente slăbiciuni a Lui în cadrul judecării sale înaintea lui Pilat. 
Este posibil ca el să fi avut în minte tradiția păstrată în Ioan 18:36-38, 
unde verbul specific marture,w martureō este folosit, întrucât aici Pavel 
de asemenea trece de la verbul anterior la a mărturisi (o`mologe,w homo-
logeō), folosit despre Timotei, la cel folosit de Cristos în a patra evanghe-
lie. Din nou, pentru Knight19 semnificația mărturisirii lui Cristos ca Împă-
rat este aceea că devine fundamentul „justificării” prin răstignirea lui 
Cristos (observați Ioan 19:12-16 – îndeosebi v12). Aici se află exemplul 
dat lui Timotei, mărturia credincioasă a lui Isus înaintea lui Pilat. El a fă-
cut deja ceea ce Pavel îl cheamă pe Timotei să facă. 

Îndemnul este acum dezvoltat în v14. Pronumele de persoana a doua 
se se „tu” reprezintă adresarea directă a lui Pavel către Timotei, așa cum 
Su. Su a fost în v11. Porunca vizează tot ceea ce Pavel a schițat în epis-
tolă.20 Timotei trebuie să o „păzească”, și anume să fie ascultător, de fapt, 
să fie fără prihană și ireproșabil în aceasta. De ce trebuie să facă asta? 
Acum este oferit al doilea temei al îndemnului, întrucât Pavel stabilește 
cadrul temporal al ascultării lui Timotei – până la arătarea Domnului Isus 
Cristos. Atunci el urmează să dea socoteală și neprihănirea lui trebuie să 
se vadă. Cuvântul „arătarea” este evpifa,neia epifaneia care apare și în alte 
locuri în Epistolele adresate lui Timotei și Tit (2 Tim. 1:10; 4:1, 8; Tit 
2:13), la fel cum este și cazul verbului evpifai,nw epiphainō „a apărea” (Tit 
2:11; 3:4). Familia lexicală a avut o tradiție îndelungată de utilizare în 
lumea elenistă și romană21 și în greaca VT și literatura perioadei celui de-
al Doilea Templu a fost adoptată pentru a descrie aparițiile și intervenți-
ile mântuitoare ale lui Dumnezeu. Pavel poate folosi aceste cuvinte cu re-
ferire deopotrivă la prima și a doua venire a lui Cristos. În ce privește 
prima Sa venire, se poate afirma că pre-existența lui Cristos este de ase-
menea presupusă în context (2 Tim. 1:9-10; 1 Tim. 1:15; 3:16). De ase-
menea, arătarea lui Cristos are un efect și o influență durabilă datorită a 
ceea ce El a realizat. De fapt, stilul de viață creștin din prezent este pro-
vocat de cele două veniri, așa cum urmează să sublinieze Pavel în Tit 
2:11-14. 

În ce privește a doua venire a lui Cristos, Pavel este sigur de acest eve-
niment, dar nesigur de vremea producerii. Aceasta este în mâinile Dom-
nului și El o va aduce la îndeplinire la vremea Lui (v15; vezi și 2:6; Tit 1:3, 
care se referă la misiunea lui Dumnezeu între cele două veniri). Disponi-
bilitatea de a lăsa lucrurile în mâinile Lui se datorează a ceea ce cunoaș-
tem despre El. Oare Timotei va fi fără prihană și ireproșabil atunci când 
Cristos se va arăta? Oare noi vom fi așa? 
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Afirmarea controlului suveran al lui Dumnezeu îl conduce pe Pavel 
spre a i se închina printr-o doxologie măreață care o depășește chiar și 
pe cea din 1:17. El este „fericitul” Dumnezeu, El are în Sine plinătatea fe-
ricirii:22 El este „singurul Stăpânitor”, reamintindu-ne că afirmația mono-
teistă că numai El este Dumnezeu, termenul duna,sthj dunastēs expri-
mând adevărul că tăria Lui nu este derivată, ci inerentă; El este de ase-
menea Împăratul împăraților și Domnul domnilor, și anume, Împăratul 
peste toți cei care împărățesc și Domnul peste toți cei care domnesc,23 
descrieri care afirmă suveranitatea Lui peste toate puterile și care repre-
zintă un protest față de politeismul păgân. 

În v16, Pavel trece de la puterea sau tăria lui Dumnezeu la ontologie. 
El este nemuritor, și, deși s-a spus despre alți dumnezei, conducători, îm-
părați și eroi militari că dețineau această calitate, ea Îi este atribuită doar 
lui Dumnezeu și El o deține în mod inerent.24 La El se găsește trăsătura 
eternității. 

Reflectând contextul relatării din Exod, spre exemplu Exod 33:17-23, 
(vezi și Psalmii care continuă să-L privească pe Dumnezeu drept lumină, 
Psalmii 89:15; 103:2), Pavel afirmă că Dumnezeu este transcendent, lo-
cuind într-o lumină inaccesibilă, este absolut sfânt, dincolo de a fi la în-
demâna oamenilor păcătoși (în absența harului lui Dumnezeu) și lipsit 
de orice întuneric, fie că este vorba despre falsitate sau rău; și nevăzut, 
care este de asemenea un ecou al aceluiași pasaj din Exod, fiind dincolo 
de vederea umană și astfel de priceperea umană, putând fi cunoscut doar 
în măsura în care El găsește de bine să se facă pe Sine de cunoscut. De 
asemenea, amenințarea morții din relatarea Exodului lipsește de aici. 

Pavel se poate îndepărta puțin de la concluzia sa normală ajungând la 
o doxologie și, în loc să-i atribuie „cinste și slavă” (vezi 1:17), el folosește 
„cinstea și puterea veșnică” – timh. timē „cinste” subliniază reverența și 
respectul care i se cuvin doar lui Dumnezeu; kra,toj kratos care este în-
totdeauna folosit cu referire la Dumnezeu în NT; în doxologii în 1 Petru 
4:11; 5:11; Iuda 25; Apocalipsa 1:6; 5:13; cu timh timē doar aici și în Apo-
calipsa 5:1325 subliniind doar aici suveranitatea lui Dumnezeu și puterea 
Sa statornică despre care Pavel susține că este aivw,nion( aiōnion, eternă. 
O parte din exprimare ar putea foarte bine să aibă în minte afirmațiile 
care au fost făcute și venerația care a fost oferită în închinarea față de 
împărat, în privința căreia Efesul era un centru.26 Cuvântul avmh,n amēn 
„Amin” „așa să fie” îi invită pe toți cei care citesc (Timotei și credincioșii 
din Efes) să proclame această atribuire a închinării și laudei doar lui 
Dumnezeu (vezi și 1:17). 
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Când Pavel Îl prezintă pe singurul Dumnezeu, este limpede că doar El 
este diferit de toți pretendenții umani la un statut divin; aceste câteva 
propoziții exprimă distanță evidentă între Dumnezeu și toți oamenii. Bi-
serica din Efes era, fără îndoială, confruntată constant cu euangelion-ul 
politic/religios al autorităților imperiale și al cultului local al lui Artemis. 
Aici, scriindu-i lui Timotei, Pavel prezintă afirmațiile fără egal despre sin-
gurul Dumnezeu și euangelion-ul Său, ceea ce El a făcut pentru oameni 
prin venirea lui Cristos ca om. Acest Dumnezeu măreț, a Cărui putere este 
statornică, urma să-l împuternicească să-și îndeplinească însărcinarea în 
Efes. 
 

Raportarea la belșug sau bogăție 
În 6:17-19, Pavel revine la subiectul banilor după necesara sa digresiune 
pentru a-l avertiza și a-l îndemna pe Timotei (v11-16). Așadar, această 
secțiune nu constituie o adăugire ulterioară la epistolă, în vremea în care 
creștini înstăriți intrau în rândurile bisericii. Observați că și în alte locuri 
doxologiile nu sunt așezate chiar la finalul epistolelor (ex. 1:17; Rom. 
1:25; 11:36).27 Pavel este „o persoană pasionată” care, în epistolele sale, 
izbucnește în laude glorioase la adresa lui Dumnezeu.28 Astfel, este destul 
de obișnuit pentru stilul lui Pavel ca să se întâmple așa ceva. Prin urmare, 
în acest capitol avem două paragrafe complementare (v6-11 și v17-19), 
ambele adresându-se subiectului banilor. Necesitatea pentru această a 
doua secțiune este clară. Întrucât mai devreme el a scris despre o accep-
tare evlavioasă sau o suficiență (în Cristos) indiferent de împrejurările în 
care ne găsim, în contrast cu o viață motivată de lăcomie (cum era cazul 
învățătorilor falși), el dorește acum să stabilească principii suplimentare 
pentru o trăire în contextul bogățiilor. Am putea spune că în v6-10 Pavel 
se adresează creștinilor săraci și evidențiază îndeosebi problema celor a 
căror pasiune este să se îmbogățească (v8), în vreme ce în v17-19 crești-
nii care dispun de bani sunt cei care trebuie să fie provocați să nu se gân-
dească la ei înșiși ca având valoarea mai mare decât ceilalți și să se gân-
dească de asemenea la modul în care trebuie să-și folosească averea. Ob-
servați că Pavel nu le cere celor bogați să scape de avuțiile lor. Mai de-
grabă îi avertizează pe cei înstăriți de pericolele bogăției (învățătură ne-
gativă), iar mai apoi enunță câteva obligații (învățătură pozitivă). Din nou 
aici preocuparea este pentru un stil de viață evlavios, chiar și atunci când 
Dumnezeu te-a binecuvântat cu bani. 

Timotei este îndemnat să transmită instrucțiunile apostolice al lui Pa-
vel care sunt date sub forma unei singure fraze în greacă, implicând o 
serie de completive infinitivale care exprimă îndemnul în toate detaliile 
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sale, concluzionând cu răsplata eternă a acelor care răspund cu credinci-
oșie la ceea ce Dumnezeu dorește. În esență, credincioșii înstăriți sunt 
avertizați cu privire la „o orientare eronată înspre bogăție și…o orientare 
corectă înspre Dumnezeu.”29 
 
În sens negativ: pericolele pe care le întâmpină. Acestea sunt expri-
mate sub forma a două atitudini negative. Primul pericol este mândria 
(v17a). Verbul u`yhlofrone,w hupsēlophroneō este un termen rar și apare 
doar aici în NT. Acolo unde mai era folosit în lumea antică transmitea 
ideea de aroganță sau de a fi foarte orgolios. Mounce30 evidențiază că 
acesta este un termen compus din u`yhlo,j hupsēlos „arogant” și fronei/n 
fronein „a gândi” și vorbește despre a adopta un anumit tipar de gândire 
al superiorității, o atitudine care urma să fie în mod indiscutabil dezbina-
toare în biserică. Bogăția tinde să-i facă pe oameni să se simtă importanți 
prin ei înșiși și disprețuitori față de alții întrucât s-au autoconvins că sunt 
superiori altora – astăzi se pot lăuda cu mașina, casa, mobila, vacanța 
exotică sau iahtul lor, etc. Un aer al distanței se așează între ei și contem-
poranii lor.  

Un al doilea pericol este siguranța falsă, încrederea în „bogății nesta-
tornice”. Aici este folosit timpul prezent cu referire la devoțiunea lor con-
tinuă față de un alt stăpân. Același timp verbal este utilizat despre același 
concept și în alte pasaje din 1 Timotei (4:10; 5:5), însă acolo referirea 
este la starea unei încrederi sau așteptări statornice legate de Dumnezeu 
Însuși. Expresia substantivală „bogății nestatornice” pur și simplu re-
flectă natura trecătoare a lucrurilor materiale exprimată în multe rân-
duri în Scriptură. 

Bogăția este atât de nesigură în vremea modernă. Mulți oameni s-au 
dus la culcare bogați și s-au trezit săraci. De aceea, așa cum Pavel arată 
clar, încrederea adecvată nu este într-un lucru, ci într-o persoană, nu în 
bogăția în sine, ci în Dumnezeu, „care ne dă toate lucrurile din belșug ca 
să ne bucurăm de ele”. Aceasta este o adăugire importantă și semnifică 
faptul că nu ni se cere să schimbăm materialismul cu ascetismul, îndeo-
sebi prin includerea experimentării „bucuriei”. Dumnezeu este în stare 
să reverse din belșug binecuvântări îndurătoare și suficiente continuând 
în felul acesta să împlinească (participiu prezent) nevoile noastre. 
Această afirmație este inclusă ca o modalitate de a mărturisi despre ge-
nerozitatea lui Dumnezeu astfel încât cei înstăriți să nu se încreadă într-
o altă sursă, ci să trăiască având nădejdea în Dumnezeu. Bogăția poate 
păgubi două relații fundamentale ale vieții – relația cu Dumnezeu și cu 
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aproapele. Prima dintre aceste două afirmații privește înapoi; a doua, 
înainte înspre ceea ce urmează.  
 
În sens pozitiv: responsabilitățile pe care le au. Bogăția nu este un 
păcat, ci mai degrabă poartă cu sine o obligație ori datorie extraordinară. 
De fapt, cei înstăriți trebuie să imite generozitatea lui Dumnezeu expri-
mată în versetul anterior. Obligațiile lor sunt exprimate prin trei propo-
ziții infinitivale. 

Cei bogați trebuie să facă bine, o dedicare autentică pentru a lucra spre 
binele altora, o acțiune care corespunde modelului divin (F.A. 14:17, sin-
gura altă utilizare a termenului). Ei trebuie să fie bogați (ploute,w 
plouteō), care înseamnă „să abunde” în fapte bune. Ultimul enunț infini-
tival conține două expresii complementare ale recunoștinței, a fi gata să 
dăruiască și a fi dispus să împartă cu alții, o atitudine de larghețe și acți-
unea care izvorăște din ea. Mounce31 subliniază că Pavel începe cu aspec-
tul general „a face bine”, merge spre mai specific „fapte bune”, iar mai 
apoi afirmă clar că, ce vrea să spună este că ei trebuie să fie generoși în a 
dărui altora. Prin urmare, nevoia de a da cu mărinimie este prezentată ca 
parte din voia lui Dumnezeu. 

Dar, pe de altă parte, bogăția îi poate face pe oameni leneși – au tot ce-
și doresc și astfel nu trebuie să se mai trudească. Adesea referirea este la 
„bogații trândavi”. Cum ne raportăm la aceasta? Knight32 susține ideea 
potrivit căreia 
 

Pavel îi învață pe cei bogați prin intermediul lui Timotei cum trebuie să-și 
folosească deopotrivă bogățiile și viețile într-o manieră cu adevărat îmbel-
șugată, și anume, prin a împărți cu alții și prin a fi bogați în fapte bune, astfel 
investindu-și viețile (și avuția) în ceva ce va genera o comoară veșnică. 

 

În final, aici în v19 Pavel îi încurajează pe credincioșii efeseni să vadă bo-
găția dintr-o perspectivă eternă. Recunoaștem influența învățăturii lui 
Isus din Matei 6:19-20, acolo unde se găsește verbul simplu înrudit „a-ți 
strânge comori”. Forma compusă a verbului de aici din 1 Timotei care 
folosește avpo apo sugerează că cei bogați trebuie să ia „din” ceea ce au 
pentru a așeza o bună temelie, având în vedere vremea care urmează. 
Completiva de scop i[na hina, care este totodată și conclusivă, subliniază 
motivul pentru a așeza o bogăție spirituală, a apuca viața care este într-
adevăr viață, o afirmație similară cu cea din v12. Knight33 explică faptul 
că zwh, zōē este folosit în aceste trei epistole așa cum, în mod normal, 
Pavel ar face în alte locuri cu referire la viața spirituală care este dată 
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credinciosului prin Cristos (2 Tim. 1:1, 10), care are o dimensiune vii-
toare, precum și o dimensiune prezentă (1 Tim. 4:8) și lucrul acesta este 
în mod limpede evidențiat de utilizarea vieții veșnice (1:16; 6:12; Tit 1:2; 
3:7). Cuvântul o;ntwj ontōs, ca și în alte apariții (5:3, 5, 16) înseamnă 
„real” sau „adevărat”. 

Așadar, aici se afirmă că viața eternă proclamată prin Vestea Bună este 
adevărata viață, însă ideea este că noi putem să o „apucăm” încă de acum. 
Aici nu este vorba că cei bogați își pot cumpăra intrarea în cer, ci este o 
demonstrare a realității credinței și spiritualității lor printr-o viață de au-
tentică bunătate și libertate. Isus a evidențiat deja asta (Mat. 7:21; 25:34-
40, 46b) și astfel Pavel subliniază și el această idee. Prin urmare, în 1 și 2 
Timotei și în Tit noi suntem mântuiți doar prin harul și prin îndurarea lui 
Dumnezeu (1 Tim. 1:12-17; 2 Tim. 1:9; Tit 4:5-8), însă acel har se dove-
dește a fi real atunci când ne determină să-L slujim pe Dumnezeu prin 
ceea ce avem și El binevoiește să primească slujirea noastră imperfectă, 
răsplătindu-ne pentru ea. Cei care dăruiesc lui Dumnezeu și-i slujesc nu 
vor pierde niciodată. 

Biserica reprezenta mărturia despre Dumnezeu în cetatea Efes, în so-
cietatea ei înstărită și pe tot cuprinsul Asiei. Modalitatea în care membrii 
ei își foloseau banii era vital în cadrul acelei mărturii și în misiunea lui 
Dumnezeu, acesta fiind motivul pentru care Pavel a abordat amplu acest 
subiect important. 
 

Îndemn personal pentru Timotei 6:20-21 
În îndemnul său personal, de final, adresat lui Timotei, Pavel revine la 
discuția despre învățătorii falși, a căror activitate a stat pe inima lui Pavel 
pe parcursul scrierii epistolei. De aceea, epistola începe și se sfârșește în 
același mod, întrucât Pavel remodelează și reafirmă îndemnurile intro-
ductive (1:3-5, 18-20). Astfel, așa cum scoate în relief Mounce34, conclu-
zia s-ar putea să nu sune atât de grandios pe cât ar fi o încheiere printr-o 
doxologie, însă Pavel a avut frământări serioase atunci când i-a scris lui 
Timotei. Urmarea este neincluderea unui salut autentic, ci a unei înche-
ieri care atestă urgența situației. El pune în contrast două tipuri de învă-
țătură. Timotei trebuie să o păzească pe una și să se abată de la cealaltă. 
Prima este un tezaur încredințat spre îngrijire lui Timotei. El trebuie să-l 
„păzească”, adică să-i rămână loial și să-l transmită altora. El trebuie să 
se abată de la flecăriile lumești și de la ideile în mod eronat considerate 
știință. Prin faptul că au aderat la acestea, unii s-au rătăcit. 

Mai întâi, în v20, Pavel îl menționează în mod explicit pe Timotei, la fel 
cum a făcut la începutul epistolei în 1:2, 18. Pavel începe cu o exprimare 
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a afecțiunii sale, adresându-i-se lui Timotei în mod personal prin a folosi 
sintagma „+W Timo,qee( O Timothee”, la vocativ, care adaugă solemnitate 
și urgență.35 Putem spune că aici se găsesc dovezi cu privire la scopul ge-
neral al epistolei. Timotei trebuie să facă următorul lucru: „păzește ce ți 
s-a încredințat”, despre care se spune că se referă la acea practică din 
culturile iudaică, grecească și romană de a pune ceva de încredere în grija 
altuia. Precizarea despre ceea ce reprezintă „tezaurul” a fost detaliată în 
alte părți ale epistolei (1 Tim. 1:11, 18; 2:7; 3:9). Acesta trebuie văzut ca 
fiind Evanghelia sau credința, ceea ce a stat în „centrul atenției episto-
lei”.36 Păzirea lui va presupune, pentru Timotei, păstrarea și proclamarea 
acestuia ca parte din misiunea paulină pentru neamuri. Trebuie să re-
marcăm că păzirea credinței înseamnă proclamarea credinței! 

Un alt îndemn adresat lui Timotei vizează evitarea ereziei. Astfel, ca 
mai sus, el trebuia să „păzească” (imperativ activ aorist) adevărul, însă 
„ferește-te” este un participiu prezent continuu, adică el trebui să evite 
învățătura falsă în mod continuu, în fiecare zi. Este interesant că același 
cuvânt (evktre,pomai ektrepomai „a se îndepărta de la” este folosit cu re-
ferire la învățătorii falși în relație cu adevărata doctrină (1 Tim. 1:6; 5:15; 
2 Tim. 4:4). Prin urmare, trebuie să pornească tocmai pe drumul opus 
celui al învățătorilor falși în ce privește erezia. El trebuie să evite tentația 
de a explora și de a căuta să se adâncească în miturile care l-ar putea 
abate de la Dumnezeu și adevăr. 

 Învățăturile false sunt, în primul rând, „flecării lumești”. Un ter-
men de aici subliniază că învățătura este „profană” (be,bhloj bebēlos, care 
înseamnă „lumesc” sau „lăsat să fie călcat în picioare”) sau nesfințit; ce-
lălalt transmite ideea de vorbiri goale, absurde sau inutile (vezi 2 Tim. 
2:16, unde este repetată întreaga sintagmă). 

Aceste învățături mai sunt descrise și ca „împotrivirile (sau idei 
opuse) științei, pe nedrept numite astfel”. Termenul de aici (avntiqe,seij 
antiteseis) este pluralul feminin la acuzativ al lui avnti,qesij antitesis, care 
este găsit doar aici în NT. În trecut, a fost interpretat ca ceva posibil simi-
lar utilizării de către Marcion a termenului Antiteseis ca denumirea dată 
speculațiilor lui gnostice – chiar dacă aceea a fost o referire la lucrarea 
lui, care ar fi presupus o datare foarte târzie a acestor epistole – sau la 
vreo învățătură de stil rabinic. Însă, în prezent, potrivit consensului, s-ar 
părea că se referă fie la natura auto-respingătoare a ereziei, fie la contra-
zicerea învățăturii apostolice.37 „Un termen care cristalizează ceea ce Pa-
vel spune în altă parte cu privire la învățătura falsă și la cei care sunt im-
plicați în ea (cf. 6:3-5; Tit 1:9-14, îndeosebi v9; 2 Tim. 2:25; 3:8…)”.38 
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În final, ultima frază subliniază că orice afirmație pe care învățătura 
falsă ar putea-o face cu privire la cunoaștere este pur și simplu eronată. 
S-ar putea să aibă alura cunoașterii, dar nu conține niciun fel de cunoaș-
tere! Termenul „știință” de aici nu se referă la gnosticismul târziu, ci vi-
zează începuturile a ceva care urma să se dezvolte într-o etapă ulteri-
oară.39 Cei care (Pavel folosește tinej tines „unii”) au pretins această cu-
noaștere n-au fost ajutați de ea; dimpotrivă, ea făcut ca respectivii să se 
rătăcească în ce privește credința, termenul din urmă făcând din nou tri-
mitere la ceea ce crede cineva. 

„Harul să fie cu voi” este benedicția finală a lui Pavel. Ea este de ase-
menea identică cu cea din 2 Timotei 4:22, cea din Tit 3:15 fiind aproape 
aceeași. Knight pretinde că nu este nicio referire la sursa acestei binecu-
vântări întrucât, la etapa aceasta, ar fi fost deja evident al cui har este 
avut în vedere.40 Termenul u`mw/n humōn „voi” este un plural într-o 
gamă vastă de manuscrise bine atestate. Pavel se aștepta ca epistola să 
fie citită tuturor credincioșilor și el i-a avut pe aceștia în minte când a 
scris-o. În mod evident, acest har a fost dorința lui Pavel pentru toți. Era 
nevoie de har pentru a păzi adevărul, pentru a respinge ce este fals, pen-
tru a urma sau a se supune învățăturii lui Pavel astfel încât să fie evlavioși 
în viață, contribuind în felul acesta la răspândirea Evangheliei ca parte 
din misiunea lui Dumnezeu. 

Evanghelia sau credința este o revelație divină care trebuie păstrată și 
proclamată. Întreaga învățătură a lui 1 Timotei este ca un sunet de 
goarnă care cheamă la credincioșia față de Cuvântul lui Dumnezeu și la 
respingerea falsității atât de prevalentă astăzi. Învățătura falsă de aici nu 
venea din afara bisericii, ci era prezentă în interiorul ei (vezi 1 Timotei 
1:20). Noi ne aflăm într-o situație similară celei lui Timotei. Felul în care 
vom reacționa, va avea impact asupra bisericii secolului XXI . Predicarea 
fidelă și trăirea evlavioasă rezultată sunt vitale pentru înaintarea misiu-
nii lui Dumnezeu în orice cultură și în orice epocă.  
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NOTE 
 
 
1  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 636, sugerează că adjectivul „mare” aproape că 

transmite sensul de „real” și slujește spre a defini bogăția în termeni spirituali. 
2  În Fil. 4:11 Pavel folosește de fapt adjectivul auvta,rkhj autarkēs cu referire la pro-

priul exemplu pentru alții. 

3  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 399. 
4  Emfaticul ouvde.n ouden „nimic” întărește această idee. 
5  Cuvântul este o,`ti hoti de regulă „căci”, aici fiind folosit într-un sens diminuat 

însemnând „și”. 

6  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 254. 
7  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 255. 
8  Knight evidențiază că învățătura lui Pavel de aici o reflectă pe cea a lui Isus din 

Mt. 6:24-34; Lc. 12:16-32, Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek 
Text, p. 255. 

9  Cuvântul grecesc este pagi,j pagis „cursă” și în celelalte două apariții din aceste 
epistole este implicat diavolul (1 Tim. 3:7; 2 Tim. 2:26). Faptul că el este în spa-
tele ispitei de aici este ceva presupus în mod clar.  

10  Guthrie, Pastoral Epistles, p. 126. Apariția celor două cuvinte cu sens atât de apro-
piat ar putea sugera o distrugere completă – o sugestie mai bună decât aceea că 
primul termen se referă la o distrugere trupească, iar al doilea la una spirituală, 
sau că primul evidențiază o distrugere prezentă, pe când al doilea una eternă. 
Vezi Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 256. 

11  Knight evidențiază că afirmații similare acesteia erau bine cunoscute în lucrările 
iudaice și non-iudaice. Una care era cea mai apropiată provenea din antichitatea 
grecească, „Iubirea de bani este orașul-mamă al tuturor relelor.” Dar, de vreme 
ce niciuna dintre aceste afirmații nu conținea cuvântul r`i,za riza, este probabil că 
comunitatea creștină a inventat acest proverb, mai degrabă decât să fi modificat 
o afirmație existentă, Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek 
Text, p. 257. 

12  Această fixare a inimii cuiva pe deținerea de bani este cea care duce la încălcarea 
primei porunci din Decalog, cea privitoare la a-L iubi pe Dumnezeu. Knight, The 
Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 257. 

13  Mounce, Pastoral Epistles, p. 348. 
14  Pavel folosește sintagma „dar tu” pentru a-i îndemna pe Timotei și Tit să fie dife-

riți de învățătorii falși (2 Tim. 3:14; 4:5; Tit 2:1). 

15  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 657. 
16  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 408. Învățătura este repetată în 2 

Tim. 2:22. 
17  Knight scoate în evidență că lista de aici împărtășește mai multe cuvinte și con-

cepte similare cu alte cinci liste pauline (2 Cor. 6:6-7; Gal. 5:22-23; Col. 3:12-14; 
2 Tim. 2:22-25; 3:10). Aprecierea lui potrivit căreia aceste virtuți sunt grupate 
merită luată în considerare, și anume, primele două vizează relația cu Dumnezeu; 
următoarele două reprezintă „principii însuflețitoare ale vieții creștine”; ultimele 
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două țintesc relația credincioșilor cu lumea ostilă, Knight, The Pastoral Epistles: 
A Commentary on the Greek Text, p. 261-262. 

18  Formularea în greacă este avgwni,zou to.n kalo.n avgw/na agōnizou ton kalon 
agōna, literal „a agoniza de agonia bună”, care se referă fie la o competiție exte-
nuantă, fie la o partidă de box. Knight susține că, pentru Pavel, aspectul impor-
tant nu este imaginea specifică, ci ideea fundamentală a „întrecerii” – deși el nu 
consideră că în acest context referirea este la conținutul credinței (contra inter-
pretării). Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 263. 

19  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 266.  
20  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 665. 
21  De pildă, atunci când biruințele lui August, care au adus pax Romana în provinci-

ile imperiale, au fost onorate, acesta era numit drept „Salvator” care „atunci când 
s-a arătat”, a depășit toate „veștile bune” anticipate (eu`angeli,on euangelion sau 
Evanghelie) cu privire la el. Vezi Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 418 
care citează din traducerea lui N. Lewis și M. Reinhold, ed., Roman Civilisation, 
(New York: Columbia University Press, 1955). Oare Pavel nu dorea doar să co-
munice în limbajul care era înțeles în cultura respectivă, ci să afirme clar superi-
oritatea „epifaniei” lui Cristos și adevăratele binecuvântări ale păcii cu Dumne-
zeu, siguranței și speranței aduse de ea?  

22  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 666, face sugestia mai degrabă implauzibilă că 
asta înseamnă că El trebuie declarat favorizat de închinătorii lui în starea sa înăl-
țată. Mult mai bună este poziția lui Knight care afirmă, cu ajutorul lui Lock, că 
Dumnezeu este Cel care are în Sine întreaga fericire și mai apoi o răspândește și 
asupra altora. Knight, The Pastoral Epistoles: A Commentary on the Greek Text, p. 
269.  

23  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 269. 
24  Dumnezeu Însuși ca „nemuritor” este sursa oricărei vieți. Noi suntem nemuritori 

și vom continua să existăm după moartea pentru că Dumnezeu ne-a creat în felul 
acesta. Însă numai El este suveranul absolut al vieții. 

25  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 271.  
26  Mounce, Pastoral Epistles, p. 361. 
27  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 668.  
28  Mounce, Pastoral Epistles, p. 365. 
29  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 425.  
30  Mounce, Pastoral Epistles, p. 366. 
31  Mounce, Pastoral Epistles, p. 367. 
32  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 274.  
33  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 274. 
34  Mounce, Pastoral Epistles, p. 370. 
35  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 276. 
36  Marshall, The Pastoral Epistles, p. 676. Pentru celelalte posibilități înainte de a ac-

cepta același sens, vezi see Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the 
Greek Text, p. 276. 

37  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 432. 
38  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 277. 

 



HAMILTON MOORE 

234 

 
39  Ar trebui să remarcăm referirile la întrupare și la Isus cel uman, aspecte negate 

de gnosticii de mai târziu, 1 Tim. 1:15-16; 2:5-6; 3:16; 6:13. 
40  Knight, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, p. 277. 
 



 

 

TIT 
 
 
Motivul pentru care ne ocupăm de Tit înaintea lui 2 Timotei este că Tit se 
găsește în același interval de timp ca prima Epistolă a lui Pavel către Ti-
motei. În ce privește natura și coordonatele contextuale ale scrierii, Wie-
land susține: „Această scrisoare misionară are în vedere o etapă timpurie 
din stabilirea mărturiei creștine în cadrul neospitalierei Crete păgâne 
care a fost complicată suplimentar de opoziția iudaizatoare.”1 Acest co-
mentariu reprezintă un ajutor pentru cititor în a pune în context epistola 
de față și în a oferi îndrumare în ce privește scopul ei general. 
 

Schițe și tematici sugerate 
Epistola către Tit și învățătura ei în cadrul misiunii continue a lui Dum-
nezeu pe insula Creta pot fi schițate după cum urmează: 
 

1:1-4 Introducere: Lucrarea apostolică a lui Pavel și salutări că-
tre Tit 

1:5-9  Selectarea și desemnarea atentă a prezbiterilor  bisericii 
1:10-16  Efectele păgubitoare ale învățăturii false 
2:1-10 Învățături pentru diferite categorii în privința responsabi-

lității și doctrinei 
2:11-15  Efectul și puterea celor două arătări ale lui Cristos 
3:1-2 Responsabilitățile civile și sociale ale poporului lui Dumne-

zeu 
3:3-8 Motivația de a adopta un stil de viață misionar – Mântuirea 

lui Dumnezeu la cele trei timpuri 
3:9-13  Îndemnuri finale 

 
De fapt sunt trei tematici majore: 
 

1. Prezbiterii creștini în contrast cu învățătorii falși (Cap. 1) 
2. Familiile creștine – responsabilitatea noastră reciprocă influ-

ențată de cele două veniri ale lui Cristos (Cap. 2) 
3. Relațiile creștine în viața publică (Cap. 3) 
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Pe scurt, Epistola către Tit așează înaintea noastră responsabilitatea 
creștină în biserică, în familie și în lume. 
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TIT 1:1-16 
Responsabilitatea creștină în biserică 
 
 
Secțiunea introductivă a epistolei este cea mai amplă și cea mai detaliată 
dintre toate aceste trei epistole2 și chiar dintre cele mai multe scrieri ale 
lui Pavel. Aici avem o singură propoziție în greacă (v1-4), în care Pavel își 
scoate în evidență lucrarea ca apostol și-l salută pe Tit. 
 

Adevăratul apostol v1-3 
Putem face trei observații. În primul rând, remarcând accentul clar pus 
pe lucrarea lui Pavel aici în versetele introductive, se poate crede că Pavel 
a trebuit să-și reafirme autoritatea apostolică din pricina opoziției cu 
care se confrunta atât el, cât și, desigur, Tit, din partea învățătorilor falși 
din Creta.3 În al doilea rând, introducerea slujește spre a evidenția mai 
mulți termeni cheie care sunt ulterior dezvoltați în diferite contexte. Aici 
întâlnim termeni precum „credință” (1:1, 4; 1:13; 2:2, 10; 3:15); „evlavie” 
(1:1; 1:11; 2:12); „nădejde” (1:2; 2:13; 3:7); „viață veșnică” (1:2; 3:7); 
„Mântuitor” (1:3, 4; 2:10, 11, 13; 3:4-6). În al treilea rând, din moment ce 
toate aceste concepte apar de asemenea ca fiind legate de lucrarea lui 
Pavel, ba chiar ca fiind centrale acesteia, ele afirmă veridicitatea mesaju-
lui apostolic misionar în antiteză cu cel al ereticilor. Prin lucrarea și pre-
dicarea lui Pavel s-a petrecut dezvăluirea împlinirii promisiunii divine, 
v3. 

În v1-3, Pavel se numește pe sine „rob al lui Dumnezeu și apostol al lui 
Isus Cristos.” Așadar, mai întâi Pavel se identifică pe sine și mai apoi con-
firmă aici relația lui cu Dumnezeu. El este un dou/loj qeou/ doulos teou 
„rob al lui Dumnezeu”, o sintagmă folosită în mod unic de Pavel, întrucât, 
în mod general, el se numește pe sine „rob al lui Isus Cristos”. Deși această 
sintagmă le va reaminti cititorilor de personajele din VT care au fost des-
crise în felul acesta, Moise (Ps. 105:26); David (2 Sam. 7:4, 8; Ps. 77:70); 
profeții (Ier. 7:25; 25:4; Amos 3:7), Pavel ar putea foarte bine să aibă în 
minte în acest context cultura locală din lumea romană, în care robii erau 
proprietatea stăpânilor lor și trăiau o viață de supunere și ascultare de-
plină. Lucrul acesta este cel mai probabil, întrucât el încheie v3 prin a face 
referire la faptul că a ascultat de porunca lui Dumnezeu pentru a predica 
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revelația promisă (vezi de asemenea 1 Tim. 1:1). Din nou, întâlnim un 
accent pus pe Dumnezeul care lucrează în epistola lui Tit (aleșii lui Dum-
nezeu, 1:1; promisiunea lui Dumnezeu, 1:2; Dumnezeu ca Mântuitor, 1:3; 
2:10; 3:4; porunca lui Dumnezeu, 1:3; Dumnezeu Tatăl, 1:4; ispravnici ai 
lui Dumnezeu, 1:7; harul, dragostea și îndurarea lui Dumnezeu, 1:4; 2:11; 
3:4-5). Pavel este aici slujitorul Său ascultător. 

Termenul „apostol” semnifică unul chemat, mandatat, echipat și auto-
rizat de Isus Cristos Însuși spre a fi mesagerul Său inspirat al revelației 
promise și încredințate acum lui. Prin urmare, Isus Cristos este cel care 
de asemenea l-a trimis pe Pavel și El „trebuie astfel considerat drept 
Domn al misiunii încredințate lui Pavel.”4 Pentru noi, ca și pentru Pavel, 
misiunea este poruncită. Însă el a fost agentul revelației. Mai mult, aici, 
Pavel ca „apostol” exprimă autoritatea cu care el îi scrie lui Tit și, desigur, 
prin el, bisericilor din Creta. De ce a fost el chemat astfel? Restul introdu-
cerii (v1-3) scoate la iveală motivele. Misiunea lui Pavel ca apostol este 
detaliată prin folosirea a trei enunțuri propoziționale, kata. kata (v1), 
evpi epi (v2) și kata kata (v3). 

El a fost chemat „pentru credința aleșilor lui Dumnezeu”, poporul nou-
testamentar al lui Dumnezeu, ales și atras la Sine, care este într-o conti-
nuitate directă cu Israelul vechi-testamentar. Asta afirmă că cei care au 
venit la credință prin apostol sunt cu adevărat poporul lui Dumnezeu. 
Scopul pare a fi kata. kata „în conformitate cu” credința lor = a o hrăni, a 
o consolida și a o aduce la un nivel mai profund de înțelegere și experi-
ență – la o evlavie mai mare, la un stil de viață adecvat. Nu este îndeajuns 
că pur și simplu credința noastră ne capacitează să înțelegem întregul 
conținut al Evangheliei. Ea eșuează în a-și atinge scopul dacă nu ne duce 
la o viață pe deplin consacrată lui Dumnezeu, la o trăire sfântă. Oare cre-
dința noastră a generat purtarea adecvată în noi, adică ceea ce trebuie să 
reprezinte rezultatul credinței – un stil de viață misionar? Pentru Pavel, 
toți convertiții lui aveau un rol important în cadrul misiunii lui Dumne-
zeu! 

Ea este așezată pe (evpi, epi, care aici evidențiază temelia acestei vieți 
de evlavie – promisiunea) așteptarea încrezătoare a vieții veșnice (expe-
rimentarea supremă a acesteia este în cer), pe care Dumnezeu, care nu 
minte, în contrast cu cretanii (v12), a promis-o dinainte de timp, și pe 
care acum a revelat-o lumii prin Evanghelia pe care a predicat-o Pavel. 
Aici, în v3, „vremea Lui” este kairoj kairos, care reprezintă vremea opor-
tună. Lui Pavel i s-a poruncit să facă de cunoscut această promisiune, în-
trucât lui i s-a încredințat însărcinarea – „mi-a fost încredințată” prin po-
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runca lui Dumnezeu. Cu adevărat, această promisiune este cea care con-
stituie motivația pentru dedicarea lui misionară. Oare nu dobândim și noi 
motivație? Din nou, Dumnezeul care i-a poruncit lui Pavel, ne-a poruncit 
și nouă să proclamăm promisiunea Sa revelată. Ea se găsește în „Cuvântul 
Lui”, v3. 
 

Comentariu suplimentar 
În aceste Epistole adresate lui Timotei și Tit, se găsesc câteva descrieri 
prețioase ale Dumnezeului lui Pavel – vezi 1 Timotei 1:17; 6:15-16; Tit 
1:2 ne oferă o alta, „Dumnezeu, care nu poate să mintă”. Politicienii mint, 
promisiunile lor sunt curând încălcate; publicul minte, pretinzând asis-
tență în timp ce continuă să muncească; partenerii mint, infidelitatea ma-
ritală fiind întâlnită din plin în toate direcțiile. Aici Pavel susține că cre-
tanii mint – așa cum a menționat în altă parte unul de-al lor (Respectivul 
a fost Epimenide, menționat de către Clement de Alexandria și de către 
Ieronim, care în anul 600 î. Cr. a lansat acea acuzație). Însă Pavel îi scrie 
lui Tit despre un Dumnezeu care nu minte. Este interesant de urmărit 
sintagma „nu poate” în Scripturi: 
 

Ioan 8:21 UN POPOR CARE NU POATE VENI din pricina păcatului său 
Ioan 3:3, 5 UN FARISEU CARE NU POATE VEDEA/INTRA fără a fi 
schimbat la nivelul esenței ființei sale – să fie născut din nou 
F.A. 4:20 APOSTOLII NU POT SĂ NU VORBEASCĂ despre ceea ce a 
făcut Dumnezeu 
Marcu 15:31 UN ÎNLOCUITOR CARE NU SE POATE MÂNTUI PE 
SINE - ȘI PE ALȚII 
Luca 16:26 UN OM CARE NU POATE TRECE dintr-o parte în alta a pră-
pastiei, deoarece în această viață nu s-a pocăit 
Tit 1:1 UN DUMNEZEU CARE NU POATE SĂ MINTĂ. Subiectul aici 
este viața veșnică. EL A PROMIS-O. În Romani 5:12 omul a fost adus 
sub condamnare, însă Dumnezeu a promis că el poate să primească 
viață veșnică! EL A PUS-O LA DISPOZIȚIE prin trimiterea Fiului Său, 1 
Ioan 5:11: aceasta vine prin moartea Lui. EL O PREZINTĂ, întrucât în 
Romani 6:23 este darul lui Dumnezeu care nu poate să mintă, NOI O 
PUTEM POSEDA, 1 Ioan 5:12; Ioan 17:2-3. NOI PUTEM FI PLINI DE 
PACE ÎN PRIVINȚA EI. 1 Ioan 5:13. El nu minte. Noi am primit promi-
siunea Lui în privința asta acum! Ioan 6:68. 
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Fiul spiritual v4 
În v4 epistola îi este adresată „lui Tit”. El s-a convertit prin Pavel – el îl 
numește „fiul meu”, nu în baza vreunei legături de sânge ori adopții le-
gale, ci în calitate de fiu spiritual. Observați că el, ca neevreu, a fost accep-
tat ca parte din echipa misionară a lui Pavel fără a fi circumcis (Gal. 2:3-
5; cf. v10), însă prin același mijloc al credinței („noastră” de aici în sensul 
de „împărtășită”), ca și Pavel evreul. 

Galateni afirmă clar că el a fost alături de Pavel în misiunea evanghe-
listică încă din primele zile. De asemenea, Pavel a avut o asemenea încre-
dere în el încât l-a trimis la Corint în situația de criză când relația celor 
de acolo cu marele apostol era ruptă (2 Cor. 2:12 și urm.; 7:5-7), iar re-
zultatul a fost pocăința și întristarea acestora. Tit a fost de asemenea im-
plicat în rezolvarea importantei chestiuni a strângerii de ajutoare (2 Cor. 
8:5-6; 16-18). Așadar, el a fost folosit cu multă putere în trecut și a fost 
un conlucrător vechi și loial. Acum, după eliberarea lui Pavel din arestul 
la domiciliu, în Faptele Apostolilor 28, întrucât apostolul și-a reluat călă-
toriile misionare, l-a lăsat pe Tit în Creta, tot așa cum Timotei a rămas în 
Efes, ca să se ocupe de dificultățile cauzate de învățătorii falși. Nu a inten-
ționat să-l lase pentru totdeauna în Creta – vezi 3:12, acolo urma să 
ajungă Artema sau Tihic, iar Tit să-l întâlnească din nou pe Pavel în Nico-
poli. Astfel, el n-a fost episcopul desemnat al Cretei.5 

Epistola nu este la fel de personală pe cât sunt cele trimise lui Timotei, 
iar referirea lui Pavel la Tit prin prisma trecutului înseamnă că el nu are 
nevoie de aceleași încurajări ca cele găsite în 1 și 2 Timotei, îndemnurile 
adresate tânărului Timotei să nu se rușineze, să rămână credincios, să 
înflăcăreze darul lui. Cu toate acestea, epistola către Tit are totuși un ton 
direct și este focalizată pe conlucrătorul credincios al lui Pavel, mai mult 
decât cele două trimise lui Timotei. 

Witherington6 îl descrie abil pe Tit slujind cu Pavel ca un fel de „speci-
alist al intervențiilor în situații de criză”, care s-a validat de-a lungul mul-
tor ani de slujit în echipă cu apostolul. Un individ cu un asemenea dar 
poate fi de o valoare inestimabilă într-o comunitate (un grup de biserici 
dintr-o regiune) care este parte din Uniunea Baptistă din România, sau 
dintr-o asociație de biserici. Aici, Tit are o responsabilitate întreită: 

 
Cap. 1 Să desemneze prezbiteri calificați în fiecare oraș; aceștia  

trebuie să combată învățătorii falși. 
Cap. 2 Să învețe pe alții realitățile practice ale conduitei creștine. 
Cap. 3 Să le aducă aminte credincioșilor de responsabilitățile lor  
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sociale mai ample și să-i încurajeze să adopte o atitudine au-
tentică de grijă față de alții ca parte din mărturia lor misio-
nară. 

 
O altă perspectivă asupra lui Tit în privința relației cu Pavel și cu creștinii 
din Creta este oferită de Hiebert: „…Tit n-a fost nici episcopul bisericilor 
cretane, așa cum se crede uneori…Lucrarea lui [Tit] probabil că ar putea 
fi comparată cu cea a unui superintendent modern al unor misiunilor de-
semnat peste un grup de biserici autohtone.”7 Așa cum s-a menționat an-
terior, Tit urmează să i se alăture lui Pavel pe timpul iernii la Nicopoli, 
aproape de coasta adriatică (3:11), iar mai apoi va merge spre nord de-a 
lungul coastei spre Dalmatia (2 Tim. 4:10) pentru alte lucrări, în funcție 
de ce i se va cere. 

Salutul tipic creștin al lui Pavel exprimă dorința sa pentru Tit – har și 
pace (unele mss. includ și „milă” aici – oare pentru a fi conform cu 1&2 
Tim.?). Observați de asemenea în v4 cum Îl identifică pe Cristos ca tou/ 
swth/roj h`mw/n, tou sōtēros hēmōn, „Mântuitorul nostru”, în anticiparea 
accentului etic pus pe un stil de viață evlavios și liniștit în cap. 2:14 și în 
3:1-6, pe baza motivației teologice a ceea ce Cristos a făcut pentru noi 
prin moartea Lui. Prin urmare, Dumnezeu este sursa, originea mântuirii, 
iar Cristos mijlocul. Cezarul, în pofida titlului său de sōtēr, n-are niciun 
rol. 

Creta se află în Marea Mediterană, la sud de Marea Egee, la un punct 
de navigație strategic pentru deplasarea pe apă (F.A. 27:7). Această im-
portanță în domeniul comerțului însemna că urma să fie influențată de 
multe categorii diferite și de mulți învățători religioși din toată lumea 
mediteraneeană, inclusiv evrei și creștini evrei (anterior am menționat 
F.A. 2:11, cretanii prezenți la Cincizecime, care probabil au auzit predica 
lui Petru). Mounce evidențiază că se găsesc indicii furnizate de surse ex-
terioare că în Creta era un număr mare de evrei.8 De asemenea, s-a pre-
supus încă din vremuri timpurii că avea multe orașe.9 Se pare că Pavel și 
Tit avuseseră o lucrare rodnică în misiunea evanghelistică în anumite 
orașe de pe insulă, însă nu reușiseră să consolideze lucrarea, nici să de-
semneze prezbiteri (vezi strategia anterioară a lui Pavel în F.A. 14:21-
23). De aceea, Pavel l-a lăsat pe Tit să se ocupe de această nevoie urgentă 
în comunitatea creștină. El trebuia să întărească ce rămăsese neterminat 
și să consolideze viața bisericii prin stabilirea unor supraveghetori pas-
torali înzestrați. 
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În 1:6-16, Pavel descrie adevărații prezbiteri pe care l-a mandatat pe 
Tit să-i desemneze (observați termenul evgw, egō „Eu”, marcă a autorită-
ții apostolice; și sintagma „ți-am poruncit”, în v5, adică Tit deține deplina 
autoritate apostolică) într-un contrast izbitor cu învățătorii falși pe care 
prezbiterii trebuiau să-i reducă la tăcere. Observați că aici, la început, nu 
este inclusă nicio secțiune de mulțumiri – Pavel, ca și în 1 Timotei, trece 
direct la miezul problemei – „ce mai rămâne de rânduit”,10 desemnarea 
vitală a unor învățători/conducători credincioși. Se pare că avem de-a 
face cu o biserică tânără care are parte pentru întâia dată de prezbiteri. 
Observați că nu avem niciun fel de îndrumare de tipul celei din 1 Timotei 
3:6 – privitor la evitarea desemnării unor persoane tinere. 

 
Comentariu suplimentar 
Este important doar să subliniem din nou că biserica/bisericile locale se 
găsesc în centrul misiunii. Lucrul acesta este limpede în cadrul misiunii 
de evanghelizare din Creta. Ne putem aduce aminte de gândurile lui 
Schnabel11 privitoare la sarcina misionară.  

Iată cum o descrie el: 
 

- Misionarii comunică vestea despre Isus, Mesia și Mântuitorul, oa-
menilor care n-au auzit niciodată și n-au acceptat această veste; 

- Misionarii comunică un nou mod de viață care înlocuiește, cel 
puțin în parte, normele sociale și tiparele comportamentale ale 
societății în care noii credincioși au fost convertiți; 

- Misionarii integrează noii credincioși într-o nouă comunitate. 
 
Ultima idee este ceea ce se poate vedea în comunitățile din Creta. Ne re-
întoarcem la Faptele Apostolilor 14:21-23. Strategia anterioară a lui Pa-
vel este, de fapt, strategia lui neschimbată, și anume, plantarea de biserici 
care să mărturisească Evanghelia și desemnarea de prezbiteri care să în-
grijească de ele. 
 

Prezbiterii aleși v5-9 
Învățătura se suprapune cu cea din 1 Timotei 3. Observați că se spune că 
episcopul și prezbiterul se referă la aceeași persoană. Deci descrierea 
funcțională a „episcopului” evpi,skopoj episkopos este de asemenea intro-
dusă ca și în Fapte 20:28. Dumnezeu a intenționat acolo să fie o echipă, o 
echipă de prezbiteri în fiecare oraș (kata. po,lin kata polin, „în fiecare 
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oraș”, sau „oraș după oraș”, folosit în sens distributiv). Pluralul pres-
bute,rouj presbuterous se referă la câțiva prezbiteri care trebuie desem-
nați în fiecare oraș. Fiecare biserică menționată în Asia Mică și în provin-
ciile ei, ori în Palestina cu conducerea ei, fie asociată cu Pavel și cu cola-
boratorii lui, sau cu Iacov ori Petru, are o pluralitate de lideri locali (F.A. 
14:23; 15:2, 22-23; 16:4; 20:17, 28; 1 Tim. 3:1 și urm.; 5:17; 1 Pet. 5:1-4). 
Aspectul acesta este văzut deopotrivă în contexte iudaice și greco-ro-
mane. Aici lucrurile stau ca și în alte locuri, nu există un episcop monarhic 
pus peste țară, nici un episcop pus peste alți prezbiteri într-un oraș sau 
biserică locală. 

Rolul principal al prezbiterilor era să îngrijească de poporul lui Dum-
nezeu – ca ispravnici, distribuind hrana spirituală celor din casă. Sublini-
erea lui Pavel că aceștia trebuie să fie fără prihană poate indica faptul că 
adunarea avea un cuvânt de spus în procesul de selecție. Remarcați de 
asemenea folosirea lui ei; ti,j evstin ei tis estin „dacă cineva este”, sugerând 
că oricine avea următoarele calități era eligibil. Prin urmare, atunci când 
Pavel se referă la responsabilitatea lui Tit de a „rândui” kaqi,sthmi 
kathistēmi, Knight12 sugerează că vizează doar etapa finală din cadrul de-
semnării. Este limpede că Tit însuși se află în afara acestor structuri – el 
nu este identificat niciodată ca un prezbiter ori episcop. 
 
Prezbiterul trebuie să fie fără prihană în căsnicie și în  
viața de familie, v6 
Ca și în 1 Timotei 3:2, cerința generală pentru prezbiteri este să fie „fără 
prihană” sau „deasupra oricărui reproș”, întrucât falimentul la punctul 
acesta va afecta reputația bisericii în situația locală și va îngreuia din plin 
mărturia. 

Mai apoi, Pavel începe de la familie. Un prezbiter trebuie să fie „bărbat 
al unei singure neveste”. Expresia aceasta nu trebuie să fie înțeleasă ca 
excluzându-i pe cei necăsătoriți sau pe cei care s-au căsătorit din nou, ci 
pe cei neloiali și chiar poligami. Pavel pur și simplu scrie despre situația 
uzuală din viață și despre faptul că de la orice conducător se cere fideli-
tate maritală și sexuală. Din nou, orice copil ar trebui să demonstreze că 
este „loial”, sau aflat sub autoritatea tatălui său într-o viață de familie or-
donată.13 
 
Prezbiterul trebuie să fie ireproșabil în caracter și conduită v7-8 
Pavel enumeră cinci aspecte negative (toate folosind mh. mē) la acuzativ 
în acord cu termenul episcop.14 Prezbiterul trebui să se auto-guverneze; 
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el nu trebuie să fie încăpățânat, o atitudine care se manifestă prin infle-
xibilitate sau aroganță. La rădăcină se găsește un egoism fundamental 
care-i înjosește pe alții pentru a se promova pe sine. 

Conducerea aduce prestigiu și putere, iar unii s-ar putea să fie tentați 
să folosească eronat acestea. Unii ar putea deveni mândri de promovarea 
lor, de aici sporind și propria vanitate. Ei nu vor fi pregătiți să asculte 
criticile și sfaturile, vor stăpâni peste alții și vor deveni îndărătnici, auto-
cratici, sau, așa cum spune v7, mânioși („iuți”) (ovrgi,loj orgilos, doar aici 
în NT, dar vezi Pv. 21:19; 22:24; 29:22). În schimb, autocontrolul este im-
portant întrucât s-ar putea ca aceștia să fie nevoiți să slujească unor oa-
meni dificili și pretențioși. Este limpede că o lipsă „explozivă” de auto-
control face ca cineva să fie neadecvat pentru conducere în biserică.15 

Ei nu trebuie să fie dependenți de băutură, care trebuie să fi reprezen-
tat o adevărată problemă în cultura Efesului și a Cretei, din moment ce 
este menționată în toate aceste liste (1 Tim. 3:3, 8; Tit 1:7; și 2:3). Deși 
oamenii din conducere de regulă au o dispoziție viguroasă, ei nu vor fi 
violenți, ci blânzi și nu se vor purta grosolan cu oamenii. Din nou, ei tre-
buie să fie motivați de slujire, nu de lăcomie sau de căutarea unui profit, 
iarăși o precizare găsită în toate cele trei liste de trăsături. Cuvântul 
aivscrokerdh,j( aischrokerdēs „lacom după bani” este utilizat uneori cu re-
ferire la cei care iau de la alții, deși au din belșug ceea ce vor să ia.16 

În contrast (avlla. alla „însă”) cu cele cinci aspecte negative se găsesc 
șase aspecte pozitive, cele mai multe cu un înțeles evident, iar un al șap-
telea care menționează o responsabilitate de slujire. Prezbiterul trebuie 
să fie ospitalier, întrucât în contextul Cretei era vital ca locuința cuiva să 
fie deschisă pentru închinare și să-i primească pe cei implicați în răspân-
direa Evangheliei, date fiind pericolele călătoriei și reputația jalnică a ha-
nurilor.  

De asemenea, prezbiterul trebuie să iubească ceea ce este bine, adică 
dorința lui pentru credincioși trebuie să fie ca aceștia să manifeste trăsă-
turile bune pe care Dumnezeu dorește să le aibă (cf. Fil. 4:8). El trebuie 
să aibă o judecată lucidă, integru în relațiile lui cu oamenii, de asemenea 
sfânt și dedicat față de Dumnezeu și cu înfrânare de sine (evgkrath,j en-
kratēs are o conotație sexuală în 1 Cor. 7:9). Ultimele câteva de aici nu 
apar în lista din 1 Timotei 3 și ar putea oglindi o comunitate mai imatură, 
care încă se zbate să lase în urmă tiparele depravate de comportare.17 
Ulterior se face o tranziție spre lucrare. 
 
Prezbiterul trebuie să fie impecabil în verticalitate doctrinară  
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Pavel trece de la casă și familie, caracter și comportament la înțelegerea 
de către ei a adevărului. În mod clar, ei trebuie să fie loiali adevăratului 
mesaj, „învățăturii sănătoase” a apostolilor, corpusul identificabil de în-
vățătură descris în aceste trei epistole în următoarele moduri: „Cuvântul 
adevărat” (Tit 1:9); „învățătura sănătoasă” (Tit 1:9; 2:1; 1 Tim. 1:10); „în-
vățătura care duce la evlavie” (1 Tim. 6:3); „învățătura mea” (2 Tim. 
3:10); „credința” (Tit 1:13; 1 Tim. 3:9; 4:1; 6:10, 21; 2 Tim. 4:7); „adevă-
rul” (Tit 1:14; 1 Tim. 2:4; 3:15; 4:3); tezaurul „încredințat” 1 Tim. 6:20; 2 
Tim. 1:12, 14); „cuvintele Domnului Isus Cristos” (1 Tim. 6:3); „dreptarul 
învățăturilor sănătoase” (2 Tim. 1:13) – toate de acum lăsat nouă moște-
nire în NT.  

Această învățătură trebuie ținută cu fermitate, v9 „să se țină de Cuvân-
tul adevărat” și necesită aderarea și acceptarea personală sinceră din 
partea prezbiterului a cuvântului auzit. Condiționala de scop care folo-
sește i[na hina schițează adevăratul rezultat al întregului domeniu în care 
a fost înrădăcinat. El nu trebuie doar să se limiteze la a se bucura de în-
țelegerea adevărului, ci să țină cont că a fost echipat să se implice în mi-
siunea lui Dumnezeu! El trebuie să se implice într-o lucrare pe două fron-
turi, aspect indicat de repetarea lui kai. kai…kai „să…și să”, o lucrare de 
învățare și înfruntare.  

Prima parte indică spre faptul că el trebuie să-și îndemne și să-și mo-
tiveze ascultătorii să accepte învățătura sănătoasă și să-i răspundă aces-
teia – asta va genera sănătate spirituală – iar a doua poartă sensul de nu 
doar a contrazice, ci efectiv de a răsturna argumentele celor care vorbesc 
împotriva adevărului.  

Este limpede că un asemenea om a fost chemat în esență la o lucrare 
de învățătură care necesită un dar de învățător. Se poate susține că, aici, 
cerința lui 1 Timotei 3:2 „în stare să învețe pe alții” este dezvoltată. Mo-
unce18 susține ideea potrivit căreia dacă prezbiterii nu sunt devotați 
Scripturii, atunci ei nu sunt pregătiți să slujească sau să-și asume acest 
rol. 

Omiterea oricărei referiri la vârsta unui prezbiter (cf. 1 Tim. 3:6), așa 
cum s-a menționat anterior, prezintă o biserică încă aflată în etapele tim-
purii ale creșterii în misiune și faptul că nu există un număr semnificativ 
de creștini maturi. Motivul pentru care trebuie să desemneze prezbiteri 
în fiecare oraș este prezența multor învățători falși care-i duc pe oameni 
în rătăcire. Sublinierea de aici este că cea mai bună modalitate de a com-
bate și a respinge eroarea este să se multiplice numărul învățătorilor 
adevărați. Acum Pavel scrie despre cei care-i perturbau în mod serios pe 
credincioși.  
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Învățătorii falși v10-16 
În aceste versete, găsim un contrast fundamental față de calitățile epis-
copului tocmai evidențiate.  
Numărul învățătorilor falși 
Sunt „mulți” (v10); așadar, amenințarea era serioasă, necesitând o acți-
une urgentă. Aceștia erau „nesupuși” și refuzau să se supună autorității 
apostolice sau învățăturii adevărate. Se implicau în vorbiri goale și zadar-
nice; ceea ce-i învățau ei pe alții nu edifica în niciun fel, ci îi ducea pe oa-
menii în rătăcire.  
 
Identitatea învățătorilor falși 
El îi descrie drept „cei tăiați împrejur” (v10). Pare limpede din anumite 
menționări că aceștia erau un grup iudaic obsedat de „basme evreiești” 
(v14) și genealogii și discuții despre Lege (3:9). Sintagma „tăiați împre-
jur” ar putea foarte bine să însemne nimic mai mult decât faptul că ei erau 
evrei, și nu că practicau circumcizia. El îi descrie mai departe ca învă-
țându-i pe alții „porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr”. Se 
pare că acești creștini iudaici (vezi și F.A. 10:45; 11:2; Gal. 2:12; Col. 4:18) 
adăugau la Cuvânt și cauzau rătăcirea credincioșilor de la adevărata doc-
trină. 
 
Influența învățătorilor falși 
Ei nu pot fi nici ignorați, nici tolerați, ci trebuie contracarați și reduși la 
tăcere dat fiind influența lor în creștere. Ei nu înșeală doar indivizi, ci 
ajung să strice case întregi (v11) (oare biserici din case?) sau familii. Adu-
ceți-vă aminte mai ales interdicțiile privitoare la căsătorie din 1 Timotei 
4:1-3. Să fi fost oare căsniciile existente puse în pericol? 
 
Motivațiile învățătorilor falși 
Pavel n-are nicio problemă ca învățătorii să fie remunerați pentru lucra-
rea lor (1 Tim. 5:17-18), însă aici el evidențiază adevărata motivație a 
învățătorilor falși – „câștig urât” (v11), de care trebuie să se păzească toți 
învățătorii adevărați (v7). Familiile nu doar că acceptau învățăturile, ci și 
ofereau susținere practică învățătorilor, care se bucurau să trăiască de 
pe urma lor! Așadar, totul se reducea la bani. 
 
Caracterul învățătorilor falși 
În privința versetului 12, grecii au inventat exprimarea krhti,zw krētizō 
ca echivalent pentru „a minți” sau „a înșela”, precum și substantivul 
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krhtismoj krētismos pentru „falsitate”. Pavel face referire la „un proroc de-
al lor”, de regulă identificat ca fiind Epimenide19 (învățătorul cretan din 
secolul al 6-lea d. Cr.) menționat anterior, care a glumit spunând că ab-
sența animalelor sălbatice de pe insulă a fost inventată pentru cretani 
tocmai de către aceștia.  

Ei erau cunoscuți ca fiind caracterizați de înșelăciune, lăcomie și lene-
vie. Apostolul aplică acum aceste trăsături la învățătorii falși care tulbură 
biserica. Ei erau înșelătorii, mâncăii, cei care se hrăneau de pe urma ge-
nerozității oamenilor, cei stricați din prezent. În v13-14 aflăm că motiva-
țiile lui Pavel sunt nobile, nu de a-i umili pe cretani, ci de a-i scoate din 
eroare și de a-i așeza pe temelia adevărului. Tit trebuie să-i „mustre” pe 
credincioșii cretani, astfel încât aceștia, fiind în credință, să rămână „să-
nătoși” în ea.  
 
Erorile învățătorilor falși 
Așa cum s-a menționat anterior, ei sunt entuziaști cu privire la basmele 
evreiești (v14a) și preocupați de poruncile omenești (v14b). Towner 
scoate în evidență că a doua parte a propoziției redă un termen tehnic 
care merge înapoi până la Isaia 29:13, unde învățătura este caracterizată 
ca fiind omenească și, prin urmare, inferioară, drept urmare obscurând 
adevărul. Vezi și afirmațiile lui Isus (Mat. 15:9; Mc. 7:7) și Pavel (Col. 
2:22).  

În privința „poruncilor”, „Folosirea pluralului adâncește contrastul în-
tre învățătura apostolică singulară (de la Dumnezeu) și diversele învăță-
turi false (de origine umană…)”.20 Ei înlocuiau porunci sau, mai degrabă, 
tradiții de origine pur umană, și, de fapt, respingeau adevărul. Potrivit v1, 
„adevărul” este revelația lui Dumnezeu, Evanghelia apostolică, adevăra-
tul mesaj misionar. Doctrinele lor erau minciuni, doar opinii umane. 
 
Necurăția învățătorilor falși 
Aici Pavel leagă învățătorii falși de regulile privitoare la puritatea ritua-
lică (v15). Ne aducem aminte de învățătura din 1 Timotei 4:3-5. Această 
referire la curăție presupune că avem de-a face cu practici evreiești și în-
vățători evrei. Pavel face referire la „cei curați”. El vorbește despre ade-
vărații credincioși. Oamenii sunt curățați de păcat prin moartea lui Cris-
tos, curățați prin credință (Tit 2:14; F.A. 15:9). Deci despre aceștia Pavel 
scrie că „toate lucrurile sunt curate.” Asigurarea este că ei nu trebuie să 
se teamă de contaminarea generată de hrană. Este limpede din alte texte 
scripturale că întinarea nu este dobândită în urma consumării anumitor 
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mâncăruri (Mc. 7:14-20; Lc. 11:41; Rom. 14:6; 1 Cor. 10:30; 1 Tim. 4:4-
5). 

Mai apoi el scrie despre cei care mai degrabă sunt „necurați” – partici-
piul perfect indică o stare a ființei. Aceștia sunt, de fapt, învățătorii falși. 
Ei n-au crezut, ci se încred în ascetismul lor ca să fie făcuți curați; sunt 
neascultători față de Evanghelie și neagă adevărata cale. Ei sunt întinați! 
Pentru ei, „nimic nu este curat”. Mintea și cugetul le sunt întinate. Cu min-
tea ei primesc adevărul (revelația lui Dumnezeu), însă nu-l aprobă. 
Atunci când cugetul evaluează informația oferită de minte (voia lui Dum-
nezeu și tiparele comportamentale), cugetele lor neoperaționale sau ca-
uterizate nu iau deciziile corecte, ci aprobă doctrine false și etici inferi-
oare și astfel ajung să fie întinați.21 De fapt, întinarea lor lăuntrică, ca și 
în învățătura lui Hagai 2:10-14, ajunge să întineze tot ceea ce ei ating. 
 
Respingerea învățătorilor falși 
Ei pretind o cunoaștere superioară a lui Dumnezeu (v16) – o indicare a 
naturii lor evreiești (Ier. 10:25), însă lucrările lor reprezintă o negare a 
acelei cunoașteri. Pavel, desigur, insistă asupra inter-conectivității dintre 
credință și fapte. Dumnezeu este obiectul ambelor verbe – „ei se laudă că 
cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc”. Restul versetului su-
bliniază adevărata realitate a condiției lor într-un limbaj care face trimi-
tere la VT, acolo unde oamenii sunt acuzați de idolatrie și păgânism. Pri-
mul termen „scârbă” se leagă de întinarea ceremonială provocată de o 
impuritate ritualică și de o închinare idolatră (Lev. 11:10, 12, 13, 23; 
Deut. 27:15; vezi și Deut. 23:18; Pv. 17:15). Al doilea cuvânt, „nesupuși”, 
îi identifică pe acești în mod clar cu necredincioșii păgâni (Is. 30:9; Ier. 
5:23; Zah. 7:12). 

Într-un rezumat incisiv, Pavel afirmă că ei sunt nepotriviți sau „netreb-
nici” pentru a face vreun bine. De fapt, el susține că, drept urmare, aceștia 
sunt puși în afara poporului lui Dumnezeu pentru că nu este nimic ce ar 
putea ei face care să fie primit, odată ce sunt neascultători sau nepăsători 
față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au trecut testul (v16) și sunt „desca-
lificați”, în esență, avdo,kimoi adokomoi. (vezi Rom. 1:28; 2 Cor. 13:5-7; 2 
Tim. 3:8). În Proverbe 25:4 și Isaia 1:22 cuvântul descrie zgura rezultată 
în procesul de purificare a argintului.22 

Observați strategia lui Pavel de aici. El a fost tulburat din pricina pre-
zenței învățătorilor falși în biserică. Epistolele adresate lui Timotei și Tit 
abundă în referiri la înșelători, palavragii, speculanți, învățători dezbină-
tori și mincinoși ipocriți. Întrebare este cum a gândit Pavel că ar putea fi 
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remediată o astfel de situație? Care a fost strategia lui în fața răspândirii 
falsității? 

Așa cum a fost menționat, atunci când sporește numărul învățătorilor 
falși, trebuie să multiplicăm numărul adevăraților învățători. Tit trebuia 
să desemneze prezbiteri în fiecare oraș (v5), care să țină strâns Cuvântul 
credibil al lui Dumnezeu, să-l vestească cu credincioșie și să-i contraca-
reze pe cei care-l contraziceau. Stott subliniază o idee importantă: 
 

Acesta este motivul pentru care instituția cheie privitoare la biserică este se-
minarul sau colegiul teologic. În fiecare țară, biserica este o oglindire a semi-
nariilor ei. Toți viitorii păstori și învățători ai bisericii trec printr-un seminar. 
Acela este locul în care ei fie sunt formați, fie sunt stricați, fie echipați și in-
spirați, fie ruinați. De aceea, ar trebui să ne propunem să cucerim seminariile 
lumii pentru credința evanghelică, excelența academică și evlavia personală. 
Nu există o strategie mai bună pentru reformarea și reînnoirea bisericii.23 

 
Oare ne-am stabilit ca scop să fim bine învățați din Cuvânt și echipați ca 
astfel să dăm răspuns la erorile care sporesc în toate părțile? În a urmări 
o asemenea pregătire, oare ne-am ales și ne-am dedicat unui colegiu sau 
seminar care, în loc să submineze credința noastră, o va consolida și ne 
va face parte de pasiunea mistuitoare de a face cunoscută Evanghelia? 
Oare îi înrădăcinăm pe oamenii lui Dumnezeu în adevăr, sau îi abando-
năm? Multe biserici au puțini care să le dea învățătură. Acestea sunt în-
trebări vitale în lumina misiunii lui Dumnezeu. 
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acestor versete. Vezi Quinn and Wacker, The First and Second Letters to Timothy, p. 
19-21. 
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apostolică a lui Pavel dovedește că epistola este, de fapt, post-paulină. Se susține 
că, ceea ce noi avem, reprezintă o încercare a unui pseudo-epigrafist de a căuta 
să promoveze învățătura paulină ca autoritativă pentru biserică. Însă o aseme-
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că nu ar trebui să se înțeleagă în sensul de „copii care cred”, p. 116. 
14  Observați schimbarea de la „prezbiteri” în v5 la „episcop” în v7. Încă vorbim des-

pre aceeași persoană – un tipar similar fiind văzut în F.A. 20:17; 20:28 și în 1 
Petru 5:1-2. Aici, a doua utilizare a lui „episcop” se referă la rolul prezbiterilor. 
Mounce evidențiază că forța lui ga,r gar „căci” este ușor trecută cu vederea. 
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TIT 2:1-15 
Responsabilitatea creștină în familie 
  
 
De la activitățile învățătorilor falși, Pavel trece acum la responsabilitățile 
lui Tit în calitate de adevărat învățător. În v1 el subliniază: „Tu însă”, o 
sintagmă importantă care lipsește din versiunea NIV din limba engleză. 
Cuvintele de mai sus apar de 5 ori în aceste epistole, ele reprezentând un 
procedeu parenetic prin care Tit este îndemnat să adopte o direcție dife-
rită de cea a învățătorilor falși. Acesta exprimă chemarea familiară ca po-
porul lui Dumnezeu să fie diferit (1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:10, 14; 4:5; Tit 
2:1). El servește aproape ca un titlu pentru tot ceea ce urmează. Focali-
zarea lui Pavel nu este îndreptată acum asupra bisericii, ci asupra casei – 
sau mai degrabă asupra gospodăriei creștine, care era mai amplă decât 
familia modernă, cuprinzând întreaga suită de sclavi implicați în multe 
activități pentru stăpânul lor.  

Prin urmare, aici trebuie să învățăm nu doar cum ar trebui să ne com-
portăm ca niște creștini, ci și de ce trebuie să fim caracterizați de un stil 
de viață misionar cu adevărat evlavios. Pavel oferă învățături despre cum 
să avem o viață caracterizată de adevărata evlavie (2:1-10) și mai apoi 
face clar motivul pentru care suntem obligați să trăim astfel (2:11-15) – 
motivația. Unii vor considera că v11-15 sunt lipsite de legătură de ceea 
ce le precede. Însă v11 începe cu gar. gar „căci” și, de fapt, oferă motivele 
sau fundamentele teologice pentru îndrumările date în v1-10. Învățătura 
trebuie văzută ca întreg. Găsim chiar și un sumar care servește aproape 
ca un pod între motivația teologică și următoarea secțiune de pareneză 
(v15). 

Tit trebuie să-i învețe pe alții „învățătura sănătoasă”, care va aduce po-
porului lui Dumnezeu (1:3) binecuvântare spirituală și care este în armo-
nie cu corpusul învățăturilor deja menționat. El trebuie să-i învețe pe alții 
lucrurile care corespund sau „care se potrivesc” cu ea, adică responsabi-
litățile practice care izvorăsc din această învățătură. Acum Pavel face toc-
mai asta el însuși – schițează câteva îndrumări etice amănunțite pe care 
Tit trebuie să le transmită, care mai apoi sunt văzută ca fundamentate pe 
cele două veniri ale lui Cristos și cu adevărat cerute de acestea. Sunt cinci 
grupuri diferite: bărbații vârstnici (v2); femeile vârstnice (v3); femeile 
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tinere (v4-5); bărbații tineri (v6), Tit fiind inclus ca un exemplu pentru 
aceștia (v7-8) și robii (v9-10). 
 

Îndemnuri generale din partea lui Pavel 
Bărbaților vârstnici 
În NT presbu,thj presbutēs se referă întotdeauna la „bărbații vârstnici”, 
mai degrabă decât la „prezbiteri”. Pavel evidențiază patru calități care 
trebuie găsite în astfel de oameni. Ei trebuie ca mai întâi să fie „treji” sau, 
dacă aici are sensul metaforic, „cu mintea limpede”. Sensul literal al so-
brietății ar trebui de asemenea să nu fie trecut cu vederea în lumina v3. 
Beția și lăcomia (1:12) erau răspândite în societate. Trebuia ca bărbații 
vârstnici să nu aibă nicio parte în asta. 

Ei trebuie să fie caracterizați de semno,j semnos, care înseamnă a fi 
demn, serios, calități care vor genera respect din partea altor persoane. 
Asta se așteaptă de asemenea de la diaconi (1 Tim. 3:8) și de la femeile 
din 1 Timotei 3:11. Ei trebuie și să fie cumpătați, care constituie o calitate 
esențială aici întrucât este menționată de asemenea când vine vorba des-
pre femeile vârstnice (v4), femeile tinere (v5), bărbații tineri (v7) și prez-
biterii din 1 Timotei 3:2; Tit 1:8. Este atât de important să trăim vieți ale 
auto-controlului, în contrast cu cultura din jur, Tit 1:12 și, îndeosebi în 
lumina a ceea ce Cristos a făcut pentru noi, Tit 2:12. Ei trebuie de aseme-
nea să fie „sănătoși” sau cu o stare de vigoare spirituală în privința a trei 
virtuți creștine cardinale precum „credința”, accentul aici nu este pe cre-
dință în sensul de crez, ci în cel similar potrivit menționărilor și uzanțelor 
din listele asemănătoare de virtuți (1 Tim. 4:12; 6:11; 2 Tim. 2:22; 3:10), 
în sensul de încredere personală în Dumnezeu), „dragoste”, adică o slu-
jire plină de abnegație a altora și „răbdare”, sau „rezistență”, constanță și 
perseverență pe calea chemării și voii lui Dumnezeu în fața opoziției, cir-
cumstanțelor dificile și descurajării. Așadar, bărbații vârstnici trebuie să 
etaleze o credință dinamică și vie! 
 
Femeilor vârstnice 
A doua categorie despre care Pavel scrie sunt femeile vârstnice, iar cu-
vântul presbu/tij presbutis este găsit doar aici în NT. Învățăturile (v3) con-
tinuă aproape într-o manieră paralelă (Pavel folosește sintagma de tran-
ziție „tot astfel” sau „în mod similar”) celor date bărbaților vârstnici și, în 
final, prin intermediul unei afirmații de scop (v4), femeile tinere sunt 
deschise la a fi învățate de femeile mai vârstnice. Calitățile pentru ambele 
grupuri sunt foarte similare celor din 1 Timotei 3:11; 5:14. 
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Patru domenii sunt subliniate pentru ele. În primul rând, ele trebuie 
să fie caracterizate de reverență în modul de trăire, așa cum se cuvine 
unei persoane sfinte, având această conduită în viața zilnică. Aici întâlnim 
o stare sau o trăsătură interioară care nu poate fi ascunsă, dar care în 
mod necesar se va manifesta în exterior.1 

Trebuie evitate două falimente morale, dacă cineva dorește să atingă 
scopul dorit, și anume, respectiva persoană nu poate fi clevetitoare sau 
bârfitoare și nici dedată la vin. Se cunoștea că aceste păcate erau frec-
vente în stilul de viață din Creta când venea vorba despre femeile vârst-
nice – beția și calomnierea altora. Cât privește calomnierea, cuvântul fo-
losit este dia,boloj diabolos, care în alte locuri din aceste epistole poate fi 
utilizat cu privire la diavol (1 Tim. 3:6, 7; 2 Tim. 2:26), întrucât este acti-
vitatea pentru care el este cunoscut, însă, în mod evident, aici reprezintă 
o sursă de inspirație și pentru alții. Păcatul clevetirii este menționat și în 
alte pasaje precum 1 Timotei 3:11; 5:13. 

Limbajul înrobirii – folosindu-se participiul perfect pasiv – „dedat la 
mult vin” avertizează cu privire la pericolele care existau în societate la 
vremea aceea. Când vine vorba despre fiecare listă privitoare la desem-
narea conducătorilor bisericii, pericolul este scos în evidență (1 Tim. 3:3, 
8; Tit 1:7; vezi și 1 Tim. 5:23). 

În loc să-și folosească limba pentru clevetire, ele trebuie să o întrebu-
ințeze pentru a-i învăța pe alții ce este bine. Accentul cade nu pe faptul că 
femeile respective erau „buni învățători”, ci pe conținutul învățăturii lor.2 
Mounce3 susține ideea potrivit căreia contextul demonstrează că asta nu 
se referă la o poziție oficială de învățătură în biserică (1 Tim. 2.11-12), ci 
mai degrabă la o încurajare informală unu-la-unu. Femeile mai în vârstă, 
cu experiență de viață, căsnicie și creștere de copii, sunt încurajate să le 
ia pe femeile mai tinere sub grija lor și să le asiste pe măsură ce acestea 
se confruntă cu situații și responsabilități noi. Aceasta este o lucrare pe 
care bărbații nu o pot face. 

Tit trebuie să dea învățătură bărbaților și femeilor vârstnice și mai 
apoi bărbaților tineri. Însă femeile mai în vârstă aveau un rol vital în a-și 
împărtăși înțelepciunea și experiența cu cele mai tinere. Ele, la rândul lor, 
nu trebuie să fie reticente față de asta, ci deschise în a o accepta. Nu există 
nicio divizare majoră aici, ci Pavel a adus laolaltă ambele grupuri de fe-
mei folosind conjuncția i[na hina „ca să”. 
 
Femeilor tinere 
De la femeile tinere se așteaptă șapte calități , enumerația încheindu-se 
cu motivația de a trăi în felul indicat. Ele trebuie încurajate să-și iubească 
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soții și copiii. Towner4 discută despre folosirea lui swfroni,zwsin sōphro-
nidzōsin și sugerează că femeile tinere erau influențate de idealurile și 
moralitatea (sau lipsa ei) noului model de femeie romană care afecta cul-
tura cretană. Adoptând „valorile” acelei „femei noi” care a dus la respin-
gerea angajamentului tradițional față de familie și care a susținut o nouă 
libertate sexuală mai degrabă decât fidelitatea sexuală față de soț. Verbul 
„sfătuiește” în acest context ar trebui să poarte sensul unei palme figura-
tive dată în față, adică a face apel la cineva să-și vină în fire! 

Conținutul acestei „chemări la deșteptare” include toate cele șapte ca-
lități din versetele de față. În primul rând, cele două trăsături privitoare 
la a-și iubi soțul, prin care se considera drept dovadă că o femeie era o 
soție bună în culturile elenistă și iudaică, precum și la a-și iubi copiii, ceva 
ce era la mare prețuire (1 Tim. 5:10); ambele rezumă responsabilitatea 
domestică fundamentală.5 Pavel încurajează mai departe femeile tinere 
să fie „cumpătate, cu viața curată” și „să-și vadă de treburile casei”. Pri-
mele două calități transmit mesajul clar al așteptării fidelității sexuale. 
Dar cum rămâne cu așteptarea ca ele să fie ocupate cu „treburile casei”, 
oivkourgo,j oikourgos? Aici întâlnim un cuvânt rar care nu semnifică fap-
tul că femeilor li se spune să „stea acasă”, fiindu-le, prin urmare, interzis 
să fie „femei cu profesie”. Mai degrabă, ea trebuie să conștientizeze că 
dacă acceptă vocația căsniciei, îi revin anumite responsabilități acasă. J. 
B. Philips traduce expresia astfel: „iubitoare de casă”. Femeile trebuie, de 
asemenea, să fie „bune”, probabil în acest context însemnând „ospitali-
ere”. 

Oare ar putea fi grupate în trei perechi aceste șase calități? Prima, a-și 
iubi soțul și a-și iubi copiii, care au fost deja alăturate în literatura vremii 
și care privesc relațiile din familie. A doua pereche ar implica pietatea 
personală, a fi cumpătată și curată, iar a treia este focalizată pe acțiuni 
care-i afectează pe cei din jurul ei.6 

În final, ea trebuie să accepte conducerea soțului ei – o temă constantă 
în scrierile lui Pavel (1 Tim. 2:11; Col. 3:18; Ef. 5:21-23). Participiul pre-
zent reflexiv de aici înseamnă „supunându-se pe sine însuși în mod con-
tinuu”, ceea ce înseamnă o supunere voluntară. Observați folosirea lui 
ivdi,oij idiois „al cuiva”, pentru a transmite ideea că Pavel se focalizează 
aici asupra soților. Prin urmare, u`pota,ssw hupotassō nu se referă la gen, 
ci vizează relația lor cu soții lor. Mounce7 prezintă un aspect important, 
„Deopotrivă în relația soț/soție și stăpân/rob, Pavel nu-l îndrumă pe pri-
mul să pretindă supunere, ci-l învață pe celălalt să o ofere.” 

Cuvintele conclusive, „pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul 
lui Dumnezeu”, ne reamintesc de Isaia 52:5. În acest context, Pavel afirmă 
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clar în trei rânduri preocuparea lui pentru misiunea bisericii – impactul 
pe care stilul de viață al credinciosului individual îl poate avea asupra 
necreștinilor (v5, 8, 10). 
 
Bărbaților tineri 
Ca și în cazul celorlalte categorii – „de asemenea” – trebuie formulat un 
îndemn la adresa bărbaților tineri (v6). Chemarea de a fi cumpătat poate 
însemna că ei sunt îndemnați (un apel hotărât) să dezvolte o calitate – 
stăpânirea de sine – calitatea cheie din această secțiune, care de fapt 
poate fi înțeleasă într-o manieră cuprinzătoare, înglobând celelalte care 
au fost menționate – Pavel scrie despre „toate privințele” peri. pa,nta peri 
panta. Dacă înțelegem „toate privințele” ca referindu-se la îndemnul an-
terior, atunci asta dă voie ca seauto.n seauton „pe tine însuți” să fie emfa-
tic, ceea ce este adecvat aici. 

După cum trebuia ca femeile în vârstă să fie pilde pentru cele mai ti-
nere, tot astfel trebuia ca Tit să fie bărbații tineri. Ei trebuie să fie încura-
jați de un exemplu consecvent din partea lui Tit, căruia Pavel i se adre-
sează acum în mod direct. Noi suntem imitatori prin natură și avem ne-
voie de modele care să ne confere direcție, provocare și inspirație. Tit ar 
trebui să-i influențeze mai întâi prin a demonstra un tipar „de fapte bune” 
(v7). Acest accent pus pe a fi un model sau un exemplu este întâlnit ade-
sea la Pavel (1 Tim. 4:12; 1 Tes. 1:7; 2 Tes. 3:9; Fil. 3:17). Tit trebuia să 
fie un tu,poj tupos, un șablon după care alții să poată fi formați,8 nu ca 
învățătorii falși care erau exemple inadecvate (Tit 1:16). Tema „faptelor 
bune” este importantă pe tot parcursul Epistolelor adresate lui Timotei 
și Tit, îndeosebi în Tit (Tit 2:14; 3:1, 8, 14; 2 Tim. 2:21; vezi și 3:17), deși 
este arătat limpede că asemenea fapte nu mântuiesc (Tit 3:5; 1 Tim. 1:12-
17; 2 Tim. 1:9). Ele sunt cu caracter „misionar”, oglindind un anumit stil 
de viață – importante pentru biserica din fiecare veac. 

Însă nu doar că el trebuie să le fie exemplu prin slujirea lui, ci și prin 
învățătura lui, care ar trebui să aibă trei trăsături. În primul rând, ea tre-
buie caracterizată de „curăție” sau „integritate”, înțeleasă ca o referire la 
caracterul lui Tit, la motivațiile curate pe care trebuie să le aibă. De ase-
menea, „vrednicie” sau „seriozitate”, care este o indicare clară a manierei 
de învățare. Noi trebuie să fim serioși în predicare, întrucât binele etern 
al ascultătorilor noștri este în joc. Din nou, „incoruptibilitate”, așa cum s-
a sugerat, ține de a refuza să fie afectat sau influențat spre a face mesajul 
mai plăcut sau mai agreabil, așa cum s-a întâmplat cu învățătorii falși. În 
final, găsim o focalizare pe conținutul învățăturii lui – el trebuie să fie ca-
racterizat de vorbire sănătoasă care nu poate fi condamnată. Tit trebuie 
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să predice adevărul, doctrina apostolică, cu motivații clare și cu seriozi-
tate, iar cei de afară nu vor avea nicio acuzație întemeiată de făcut la 
adresa predicării lui. Este, desigur, limpede că doctrina apostolică va fi 
condamnată de unii. Ideea de aici este că nicio învinuire nu poate fi adusă 
pe drept împotriva predicării Cuvântului. Towner sugerează că epistola 
furnizează dovezi în sprijinul ideii că învățătorii iudeo-creștini reprezen-
tau o amenințare dominantă pentru misiunea paulină și, aici, singularul 
„potrivnicul” este, cel mai probabil, o referire la aceștia sau la un instiga-
tor dintre ei.9 Scopul lui Pavel este ca „rușinea” să coboare peste acești 
oameni, întrucât integritatea lui Tit va însemna că ei vor fi discreditați. 
Nimic rău să nu se spună despre „noi” – observați citirea alternativă 
atunci când Pavel folosește pluralul și astfel se include pe sine și, posibil, 
pe toți cei care predică.  

Trebuie remarcat că, din nou, există nevoia unei asemenea transpa-
rențe și credincioșii pentru ca misiunea lui Dumnezeu în Creta să nu fie 
împiedicată, ci să înainteze. În cultura noastră, trebuie să împărtășim ma-
niera de învățare a lui Tit. Oare chiar ne pasă unde își vor petrece oamenii 
veșnicia? 
 
Robilor 
În v9-10, Pavel se focalizează asupra celui de-al șaselea și totodată ulti-
mului grup din cadrul comunității bisericii și familiilor din Creta, și 
anume asupra robilor. Pavel li se adresează adesea acestora în cadrul 
epistolelor lui (Ef. 6:5-8; Col. 3:22-25; 1 Tim. 6:1-2; 1 Cor. 7:21-24). Spre 
deosebire de celelalte categorii, aici nu întâlnim nicio distincție pe bază 
de vârstă. Faptul că stăpânii nu sunt menționați înseamnă, cel mai pro-
babil, că Pavel se focalizează asupra modului în care sclavii creștini tre-
buie să trăiască slujindu-și stăpânii necredincioși (de remarcat că terme-
nul despo,thj despotēs de aici s-a sugerat că s-ar referi mai degrabă la stă-
pâni necreștini;10 dar cum rămâne cu 1 Tim. 6:2, unde termenul este fo-
losit cu referire la cei care au credință?). Însă, se poate admite că, proba-
bil, în această situație a primului secol erau mai mulți stăpâni necredin-
cioși decât cei care se întorseseră la Cristos (1 Cor. 1:26-29). 

Aici avem mai întâi o poruncă fundamentală urmată de alte patru care 
exprimau detaliile în perechi contrastante și o propoziție finală de scop. 
Robii sunt îndemnați să li se supună stăpânilor lor. Cât privește munca 
lor, ei trebuie să caute să le fie pe plac stăpânilor printr-o slujire conști-
incioasă și să fie politicoși și respectuoși. Trebuie să fie cinstiți și să nu 
fure de la aceștia (nosfi,zw nosphizō desemnează, în general, a fura mă-
runțișuri, furturi minore, însă poate descrie hoții mai grave, F.A. 5:2-3). 
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Contrastul pozitiv (avlla. alla, un adversativ puternic) subliniază că ei tre-
buie să fie demni de încredere și să demonstreze că pot fi crezuți în orice 
privință. Verbul evndei,knumi endeiknumi înseamnă nu doar a arăta, ci a 
demonstra cu putere și a autentifica într-un mod vizibil. „Desăvârșită cre-
dincioșie” se referă la o fidelitate impecabilă sau din toată inima. 

Există un scop în toate acestea – observați sintagma i[na hina. Ca să 
facă Evanghelia atractivă. Așa cum s-a menționat, de trei ori în aceste ver-
sete Pavel și-a subliniat preocuparea pentru mărturia creștinilor în ca-
drul misiunii lui Dumnezeu în fața lumii necreștine (v5, 8, 10). Termenul 
„să facă cinste” doctrinei este kosme,w kosmeō, care înseamnă a pune în 
ordine, sau a face frumos, fie în plan fizic, fie în plan spiritual (Mat. 12:44; 
23:29; 25:7; Lc. 21:5; Apoc. 21:19; 1 Tim. 2:9; 1 Pet. 3:5). Prin urmare, 
mărturia robilor creștini urma să recomande Evanghelia sau să-i confere 
credibilitate. Doctrina este învățătura despre Dumnezeu „Mântuitorul 
nostru” (v9), iar viețile lor urma să demonstreze modul în care Dumne-
zeu mântuiește oameni și-i transformă! Acești robi urmau să fie atât de 
diferiți de imaginea normală a robilor care era una a încăpățânării, ne-
cinstei și leneviei. Așadar, o viață trăită în împrejurări obișnuite – așa 
cum sunt multe dintre viețile noastre – tot poate să aibă un impact puter-
nic pentru Dumnezeu! Așa cum Wright11 scoate în evidență în discuția lui 
despre răscumpărarea lui Dumnezeu și răspunsul etic uman, „Noi fie îm-
podobim Evanghelia, fie suntem o rușine pentru ea. Etica noastră (sau 
lipsa acesteia) fie susține (fie subminează) misiunea noastră.” Dar oare 
de ce credincioșii din Creta – bărbați și femei vârstnici și tineri, precum 
și robi creștini – trebuie să trăiască așa cum îi îndeamnă Pavel aici? 
 

Obligații generale din partea lui Dumnezeu 
Motivația unei asemenea comportări sau fundamentul doctrinar este re-
prezentat de cele două veniri sau arătări ale lui Cristos, „harul lui Dum-
nezeu… a fost arătat” (v11), „arătarea slavei” (v13) – o manifestare a ha-
rului și slavei. 

Versetele 11-15 sunt conectate în mod intenționat de ceea ce Pavel 
tocmai a afirmat de la v1-v10 – vezi evidențierea anterioară prin terme-
nul de legătură ga.r gar „căci” și v15, care închide cercul deschis în v1. Se 
subliniază printr-o singură frază lungă două motivații pentru stilul de vi-
ață pe care apostolul a încurajat să fie adoptat de diferite categorii de 
creștini menționate în prima parte a capitolului. Harul lui Dumnezeu a 
fost arătat pentru a ne răscumpăra sau a ne elibera din păcat; ar trebui 
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de asemenea să trăim în sfințenie datorită speranței/certitudinii gloriei 
lui Dumnezeu care urmează să se arate. 

În ce privește cuvântul „a apărea” evpifai,new epiphaineō, doar Luca îl 
folosește, exceptând pasajele când este utilizat cu referire la arătările lui 
Isus Cristos. Vasul care-l transporta pe Pavel a intrat într-o furtună cum-
plită și a alunecat neputincios pe mare. Cerul a fost atât de mult acoperit 
de nori, atât ziua, cât și noaptea, încât timp de multe zile nici soarele și 
nici stelele „nu s-au văzut” (F.A. 27:20). Stelele erau încă acolo, dar nu s-
au văzut. Exceptând acest pasaj, cuvântul este utilizat de 4 ori cu trimi-
tere la prima venire a lui Cristos (Lc. 1:78-79); 2 Tim. 1:10; Tit 2:11; 3:4) 
și de 6 ori cu referire la a doua Sa venire (F.A. 2:20; 2 Tes. 2:8; 1 Tim. 
6:14; 2 Tim. 4:1, 8; Tit 2:11; 3:4). Pavel subliniază ideea că cele două ve-
niri ale lui Cristos ar trebui să aibă un impact puternic asupra noastră în 
ceea ce privește stilul nostru de viață. În 1 Timotei 6:1412, în privința 
„veștii bune” proclamate, am vorbit despre urmările „arătării” lui August, 
că se spune că victoriile lui au avut un real impact durabil în provinciile 
imperiale. Aici, Pavel întreabă ce impact asupra noastră au arătările Ma-
relui nostru Dumnezeu și Mântuitor. 

Observați v11, „harul…”. Nu este vorba că harul lui Dumnezeu a înce-
put să fie prezent la întrupare – Dumnezeu a fost dintotdeauna plin de 
har – însă harul s-a arătat într-un mod vizibil în Isus Cristos. Este văzut 
în nașterea, viața, dar, mai presus de toate, în moartea Sa ispășitoare. „A 
fost arătat tuturor oamenilor” în sensul că ceea ce moartea Lui a realizat 
este oferit tuturor oamenilor, „tuturor categoriilor de oameni”,13 chiar și 
robilor. 

Pavel personifică acest har. Harul mântuitor a devenit de asemenea 
harul învățător. Harul își evidențiază „puterea didactică” încă de la prima 
sa măreață descoperire de sine. Aici ni se aduce aminte că nu putem se-
para teologia sau afirmațiile noastre teoretice de practica noastră. 

Harul ne îndeamnă (în sens negativ) să renunțăm la vechea viață, „pă-
gânătatea și poftele lumești” și să trăim (în sens pozitiv) una nouă în au-
tocontrol, corectitudine și legată de Dumnezeu. Ar trebui să trăim așa 
cum Pavel a schițat în versetele anterioare, întrucât Cristos a venit să ne 
izbăvească de lucrurile vieții vechi. Acesta a fost scopul venirii Sale! De 
aceea, nu putem continua să trăim ca și în trecut, ci trebui să adoptăm 
noul stil de viață pe care Pavel l-a schițat. Witherington ne reamintește 
că a o „rupe” de aici este un participiu la aorist care oglindește un „punct 
de întoarcere decisiv în lucrarea harului din viața unei persoane.”14 

Pavel îi reamintește de asemenea lui Tit că cel care s-a arătat în har se 
va arăta iarăși în glorie. Nu este vorba despre arătarea a două persoane, 
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„Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor”, ci apariția celui care este am-
bele! Este doar un singur articol hotărât care se referă la ambele substan-
tive.15 Cristos va veni ca să finalizeze mântuirea noastră. Desigur, trebuie 
să ne aducem aminte că El vine și ca judecător (2 Tim. 4:1). Nu putem 
continua cu obiceiurile păcătoase ale vieții vechi și de aceea trebuie să ne 
întoarcem de la ele în prezent. Mai apoi Pavel revine în mod natural la 
prima venire, folosind aspecte negative și pozitive despre mântuire; El 
„S-a dat pe Sine Însuși pentru noi”, nu doar ca să ne asigure iertarea, ci și 
„să ne răscumpere (negativ) din orice fărădelege și să-Și curețe (pozitiv) 
un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” Pavel folo-
sește aici un limbaj din VT privitor la exod și răscumpărarea Israelului 
din Egipt spre a fi poporul lui Dumnezeu. Vezi în LXX Exod 19:5; Deute-
ronom 7:6; 14:2; 26:18; Ezechiel 37:23 – unde textele oglindesc aceeași 
preocupare pentru sfințenie ca și aici.16 Din nou, expresia „zelos (lit.) 
pentru fapte bune” ar putea face aluzie la referința din Deuteronom 
26:18 „un popor al Lui…dacă vei păzi poruncile Lui” – sau ar putea oglindi 
răscumpărarea din nelegiuire pe care moartea lui Cristos o dobândește 
pentru noi aici. Ar trebui de asemenea să ne aducem aminte că ceea ce 
urma să realizeze prima Sa venire, cea de-a doua urma să testeze sau să 
recapituleze.  

Ideea de aici este că răscumpărarea noastră este față de păcat spre a 
trăi potrivit celor prezentate de Pavel anterior în capitol. Bărbații vârst-
nici trebuie să fie demni și maturi, femeie vârstnice trebuie să fie cuviin-
cioase și să le învețe pe cele mai tinere, femeile mai tinere trebuie să fie 
soții și mame bune, iar cei tineri cumpătați; Tit trebuie să fie o pildă bună, 
iar robii conștiincioși și cinstiți. Noi renunțăm la căile și acțiunile păcă-
toase deoarece Cristos a venit să ne elibereze de toate acestea și să ne 
curețe pentru a fi poporul Lui și noi trebuie de asemenea să trăim în lu-
mina arătării lui Cristos, care va veni ca să verifice dedicarea noastră față 
de sfințenie. Până atunci, aceștia trebuie să se dedice faptelor bune – un 
accent prezent în toată cartea Tit (2:7, 14; 3:1, 8 – de asemenea în alte 
locuri din scrierile lui Pavel, 1 Cor. 3:13-14; Ef. 2:10; Col. 1:10; 2 Tes. 
2:17); dar se afirmă de asemenea clar că mântuirea este prin îndurarea 
lui Dumnezeu, prin moartea lui Cristos pentru noi și nu prin „faptele fă-
cute de noi în neprihănire”, 3:5.  
 

Comentariu suplimentar 
Așadar, ni se reamintește aici că Dumnezeu face totul la vremea Lui. Ve-
nirile lui Cristos (ambele) nu doar că au fost planificat divin, ci au și fost 
sincronizate divin. Ambele veniri au fost evidențiate, iar noi trăim între 
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cele două. Atunci cum trebuiau să trăiască creștinii din Creta între cele 
două, și cum trebuie noi să trăim? În această epistolă, Pavel ne-a oferit 
crâmpeie din CULTURA CRETANĂ, care erau trăsăturile naționale ale 
cretanilor în vremea lui Tit. Am remarcat din 1:12 cum Epimenide i-a 
descris pe locuitorii insulei ca fiind „fiare rele”, sau „pântece leneșe, min-
cinoși”.  

Astfel, luând în considerare epistola în ansamblu, cretanii erau o soci-
etate marcată de minciună, lăcomie și senzualitate, gurmanzi (1:12), be-
țivi (1:7; 2:3), insubordonare (2:5, 9; 3:1), desfrânare (1:8; 2:2, 5, 6). So-
cietatea noastră nu este mult diferită de aceasta. Însă Pavel a făcut apel 
la un stil de viață evlavios misionar care să-i caracterizeze pe CREȘTINII 
CRETANI în 2:1-10, bărbații vârstnici; femeile vârstnice; femeile tinere; 
bărbații tineri și robii din gospodării. De trei ori în aceste versete am re-
marcat că Pavel și-a subliniat preocuparea pentru mărturia misiunii 
noastre față de lumea necreștină (v5, 8, 10). 

Cum trebuie să trăim noi între cele două veniri? Viețile noastre trebuie 
să fie atractive. Asta este ceea ce va avea efect în acest veac postmodern. 
Ceea ce oamenii vor vedea este ceea ce va conta. Dar de ce ar trebui să 
trăim în felul acesta – de ce să ne străduim? În mod limpede din pricina 
CRISTOSULUI PENTRU CRETANI – din pricina primei Sale venire, celei 
de-a doua Sa veniri. Pavel subliniază aici că Cristos a venit nu ca să ne 
scape de iad, ci de păcat. De dragul misiunii lui Dumnezeu și din pricina 
a tot ceea ce El a făcut pentru noi în Cristos, noi trebuie să trăim între cele 
două veniri cu sfințenie, „plini de râvnă pentru fapte bune”, oglindind o 
adevărată compasiune și grijă pentru alții, așteptându-ne ca a doua Sa 
venire să ne verifice dedicarea față de El. Biserică locală sau creștinul in-
dividual, iată care este nevoie vremii noastre! 
 

Afirmații generale din partea lui Tit 
În v15, Pavel menționează că trebuie pus accent pe stilul de viață expus 
în v1-10 și pe motivația a ceea ce Dumnezeu și Cristos au făcut pentru 
noi, toate acestea cuprinzând învățăturile care aduc sănătate spirituală 
(v1). Imperativul prezent este folosit de trei ori și Tit este îndemnat să 
„continue să-i învețe pe alții” aceste lucruri, să continue să-i încurajeze 
pe credincioși să răspundă la ceea ce a fost făcut pentru ei și să nu evite 
să-i mustre pe aceștia dacă sunt neglijenți și indiferenți; „cu deplină pu-
tere” – nu doar pentru că este delegatul lui Pavel, ci pentru că el face apel 
la un răspuns cu privire la ceea ce Dumnezeu a făcut. Nimeni nu avea voie 
să-l disprețuiască sau să se opună învățăturii lui și, așa cum vom vedea 
în capitolul 3, versetele introductive implică faptul că acești cretani erau 
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caracterizați de nesupunere, îndeosebi față de autoritățile romane. De 
aceea, mai presus de toate, trebuia ca ei să fie ascultători de Dumnezeu. 
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TIT 3:1-15 
Responsabilitatea creștină în viața publică 
 
 
Capitolele 1 și 2 au schițat responsabilitatea în biserică și în familie; acum 
Pavel se concentrează asupra responsabilității creștinilor cretani în 
lume, sau în societate. Metodologia lui Pavel urmează același tipar ca și 
în capitolul 2, o învățătură etică bazată pe adevărul teologic care scoate 
la iveală obligații practice. Așadar, responsabilitatea creștină este înte-
meiată pe o doctrină creștină care subliniază scopul plenar al mântuirii. 
Ei au o motivație solidă – ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. 
 

Ce trebuie să facă Tit 
„Adu-le aminte”. Un alt imperativ pentru Tit, ca și la,lei lalei „vorbește” 
din 2:1, 15. Verbul arată clar că comunitatea creștină din Creta fusese 
deja învățată aceste lucruri. Timpul prezent de aici însemna că era nevoie 
de o subliniere continuă. Și Isus a trebuit să facă asta (Mat. 16:9). Atât cât 
ne privește pe noi, adesea trebuie să ne facem timp să aducem într-o ma-
nieră nouă adevărurile „vechi” și să împrospătăm adevărurile uitate. Pro-
numele auvtou.j autous „lor” îi desemnează neîndoielnic pe credincioși în 
general. Contextul (2:15) sugerează că termenul n-ar trebui limitat la 
creștinii evrei1 sau la robi (2:9-10).2 Porunca este urmată de mai multe 
infinitive. Așadar, capitolul începe cu o singură propoziție în greacă (v1-
2), prin care Tit trebuia să le reamintească celor din comunitatea creștină 
despre mărturia lor, mai întâi înaintea dregătoriilor și autorităților3 (v1), 
mai apoi față de toți în general (v2). 
 

Ce trebuie să facă credincioșii din Creta 
Pavel începe de la relația lor cu dregătorii. El cunoaște caracterul turbu-
lent al cretanilor. Creta a fost subjugată de Roma în anul 67 î. Cr., iar de 
atunci a fost într-o continuă frământare. Trebuia ca ei să fie „supuși”, „să 
asculte”, cel de-al doilea verb încă indicând înapoi spre autorități. Primul 
se poate referi la recunoașterea unei autorități, iar al doilea la rezultatul 
materializat printr-o ascultare efectivă, realitatea concretă. Dar, desigur, 
ei nu trebuie să uite de Faptele Apostolilor 5:29. În plus, ei nu trebuiau 
doar să respecte legea, ci și să fie preocupați de binele public, „să fie gata”.  
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Accentul pe „orice lucru bun”, potrivit lui Stott, „nu doar clarifică res-
ponsabilitatea noastră, ci o și limitează. Nu putem coopera cu statul dacă 
acesta se întoarce de la responsabilitatea încredințată de Dumnezeu, 
promovând răul în loc să-l pedepsească, și opunându-se binelui în loc să-
l răsplătească.”4 Însă aici accentul pare a fi pus pe a fi pregătit pentru 
orice „lucrare bună”, iar prin utilizarea lui pa/n pan „orice” sau „fiecare” 
în mod clar se trece dincolo de acțiuni civile publice. 

Pavel se focalizează de asemenea asupra relației cu alții în general în 
comunitate. Lucrul acesta este limpede întrucât el vorbește despre „ni-
meni..toți oamenii”. Pavel scoate în relief patru acțiuni sociale, două ne-
gative, două pozitive. Ei trebuiau să nu defaime pe nimeni (vezi și 1 Tim. 
6:4; 2 Tim. 3:2) și să evite certurile – vezi 3:9. Așadar, ei nu trebuiau să 
vorbească împotriva altora, nici să lupte împotriva altora. Asta înseamnă 
că ei nu trebuie să fie nici în ofensivă, nici în dispute la nivelul vorbirii și 
purtării. În sens pozitiv, ei trebuiau să fie „calmi” și cumpătați – ambele 
calități cerute și de la prezbiteri (1 Tim. 3:3). Apoi, în final, ei trebuiau să 
manifeste „blândețe” față de toți oamenii, ceea ce presupune smerenie, 
amabilitate sau respect. Ne aducem aminte de caracteristicile lui Cristos, 
astfel că Pavel a putut să-i îndemne pe corinteni „prin blândețea și răb-
darea lui Cristos” (2 Cor. 10:1). Acesta este stilul de viață misionar care 
va avea impact asupra altora. 
 

Comentariu suplimentar 
Am remarcat că acest accent a fost deja întâlnit în epistolă (1:16; 2:14); 
de fapt, Mounce consideră că aceste referiri la fapte bune aduc laolaltă 
întreaga epistolă.5 Aici găsim efectiv o provocare ca să adoptăm această 
abordare în mod general înaintea tuturor, oficiali guvernamentali sau al-
ții și, desigur, să ne asigurăm că stilul nostru de trăire creștină este cu 
adevărat manifestat în modalități practice.6 Suntem noi „gata” pentru 
asta? Este atât de important acest lucru în cadrul misiunii durabile a lui 
Dumnezeu. Probabil că se găsește un contrast cu stilul de viață al învăță-
torilor falși (1:16), care erau văzuți ca incapabil de vreo lucrare bună. În 
context, stilul de viață al credincioșilor este explicat în cele ce urmează, 
care descrie modul în care ei își pot recomanda credința. 
 

Datorită a ceea ce a făcut Dumnezeu 
Acum Pavel arată de ce susține aceste lucruri – „căci” sau „deoarece” (ga,r 
gar) omis de traducerea NIV din limba engleză. „Și noi eram altădată fără 
minte, neascultători…dar Dumnezeu…ne-a mântuit.” Aici găsim aceeași 
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abordare ca și în capitolul 2:1-14. Credincioșii trebuie să adopte un anu-
mit stil de viață datorită a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Vom vedea 
că odinioară ei nu erau oameni prea plăcuți ca să fie cunoscuți (v3), însă 
Dumnezeu a avut îndurare față de ei. 

Acum Pavel oferă o prezentare a mântuirii cuprinzătoare, dar concisă 
și tipică7 prin două propoziții grecești, întâi cu privire la ceea ce erau ei, 
iar apoi cu privire la ceea ce au devenit prin har. Totul se bazează pe prin-
cipalul verb din această secțiune, „El ne-a mântuit” (v5). 
 

Depravarea noastră a dus la bunătatea Lui 
De fapt, Pavel se include pe sine și-l include pe Timotei aici alături de toți 
oamenii. Oare să fie o enumerare a șapte vicii care vine după cele șapte 
virtuți din v1-2? „Și noi eram altădată fără minte, neascultători”. Adver-
bul pote pote înseamnă „anterior, cândva”. „Fără minte” sau avno,htoi 
anoētoi înseamnă ignoranți față de Dumnezeu, lipsiți de înțelegere spiri-
tuală, unii sugerând că, alături de adjectivul „neascultători”, ar forma un 
contrast față de ascultarea cerută comunității creștine. Însă aici neascul-
tarea lor trebuie văzută ca fiind îndreptată spre Dumnezeu, Tit 1:16 – o 
respingere a autorității lui Dumnezeu peste ei. Ei au fost de asemenea 
„rătăciți”, induși în eroare în gândirea și convingerile lor, ca și în 2 Timo-
tei 3:13. Prezentarea vieții lor precedente continuă cu referirea la înro-
birea lor cu „diferite” sau „tot felul de” (gr. poiki,loj poikilos) pofte, un ter-
men care poate avea un sens neutru, dar în mod normal este întrebuințat 
cu referire la dorințele rele (vezi 2:12; 1 Tim. 6:9; 2 Tim. 3:6) și „plăceri”, 
h`donai/j hēdonais, care de asemenea ar trebui înțeles într-o notă nega-
tivă aici. 

Lista de vicii se încheie cu patru forme de nelegiuire care rezumă ati-
tudinea și raportarea lor la alții. Primele două sunt atitudini lăuntrice, 
sentimente de răutate, a le dori oamenilor rău, și invidie, efervescența 
lăuntrică mentală de nemulțumire generată de cei care au ceea ce aces-
tora le lipsește. Aceste atitudini au fost exprimate în exterior prin a fi 
demni de a fi urâți, în sensul de a fi detestabil8, precum și ostil în relația 
cu ceilalți. Însă accentul pe care Pavel dorește să-l pună este că, pe când 
eram atât de nelegiuiți, Dumnezeu ne-a transformat! 

Ar trebui să fie evident că ei nu se puteau mântui pe ei înșiși. Desigur 
că aceasta este una dintre cele mai mari amăgiri ale epocii moderne, în-
vățătura potrivit căreia mântuirea nu vine din exterior (altcineva care ne 
vine în ajutor ca să ne scape), ci din interior (să te descoperi pe tine însuși 
și resursele personale). Aici Pavel arată limpede că nu așa stau lucrurile.  
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Cea de-a patra zicere plină de adevăr (vezi v8) din Epistolele adresate 
lui Timotei și Tit ar putea fi înțeleasă ca începând de aici.9 Fără îndoială 
că izvorul mântuirii nu se află în noi (v3), ci în bunătatea și în dragostea 
lui Dumnezeu, care ne sunt aduse prin Domnul Isus și aplicate efectiv 
prin lucrarea Duhului Sfânt. Îndurarea lui Dumnezeu este oferită celor 
neajutorați care nu se pot mântui singuri și, așa cum vom vedea în scurt 
timp, Pavel scrie despre harul justificator al lui Dumnezeu care ajunge la 
cei vinovați și nemerituoși. Credința celor credincioși nu este menționată 
decât în v8. Faptul acesta nu este surprinzător, întrucât accentul cade pe 
ceea ce Dumnezeu Însuși a făcut, prin Isus Cristos și pe lucrarea regene-
ratoare și reînnoitoare a Duhului Sfânt. 

De fapt, Mounce susține încă o clarificare pe care el o consideră 
„aproape în mod universal trecută cu vederea”, și anume, că întregul pa-
saj de la v4-7 nu se referă la vremea când o persoană crede, ci se focali-
zează asupra evenimentului mântuitor care „a fost arătat” și asupra in-
tențiilor lui Dumnezeu. Versetele nu vorbesc despre însușirea mântuirii 
de către credinciosul individual; asta se indică prin folosirea pronumelor 
plurale și de condiționala de scop care folosește i[na hina în v7, mai de-
grabă decât indicativul, și anume „ca noi să putem fi justificați…moșteni-
tori”.10 

Termenul pentru „bunătate” este uneori utilizat cu privire la bunăta-
tea umană, însă mult mai frecvent el semnifică bunătatea lui Dumnezeu 
față de oameni (Rom. 2:4; 9:23; 11:22; Ef. 2:7). Aceasta se potrivește con-
textului de aici, fiind folosită alături de termenul filanqrwpi,a philan-
thrōpia, care poate fi înțeles în sensul său etimologic ca dragoste pentru 
oameni în general. 

Această bunătate și dragoste a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru „s-a 
arătat”. „Epifania” (2:11-14; 1 Tim. 6:14) este utilizată din nou, însă aici 
este vorba despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu care s-au arătat 
– accentul este îndreptat aici spre Dumnezeu, mai degrabă decât pe Cris-
tos, așa cum s-a sugerat mai sus – este un accent teologic, mai degrabă 
decât Cristologic. De asemenea, s-ar putea ca Pavel să pună în contrast 
virtuțile care ar trebui să-l caracterizeze pe împărat – se spune că terme-
nii aparțin închinării din cadrul cultului imperial11 și se găsesc și în alte 
descrieri ale dregătorilor și zeilor păgâni.12 Însă, doar în Dumnezeu ca 
Mântuitor adevărata bunătate și adevărata dragoste de oameni sunt cu 
adevărat revelate. Dar cum am primit oare această mântuire? 
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Neajutorarea noastră a dus la plinătatea Lui 
Aici, în v5, ajungem la miezul enunțului teologic al lui Pavel – „Dumnezeu 
îi mânuiește pe credincioși nu pentru că ei au meritat, ci pentru că El este 
un Dumnezeu îndurător.”13 

În primul rând, Pavel scrie într-o notă negativă. N-a venit prin vreo 
neprihănire de-a noastră. Efortul uman este exclus. „Nu pentru faptele 
făcute de noi în neprihănire” (aceasta este o temă recurentă la Pavel, 
Rom. 3:21-28; 4:2-6; Gal. 2:16; Ef. 2:8-9; Fil. 3:9; vezi și 2 Tim. 1:9). Sin-
tagma ouvk evx e;rgwn ouk ex ergōn, „nu din fapte”, se potrivește mai ușor 
cu conceptul unei neprihăniri prin fapte decât orice „emblemă” a iudais-
mului propusă de ideile Noii Perspective.14 Pavel scrie despre „o exclu-
dere fără determinanți a efortului uman, nu doar în orice sens iudaic.”15 
Conceptul de neajutorare este cu adevărat găsit aici. În al doilea rând, 
avem aspectele pozitive; nu este prin vreo neprihănire de-a noastră, ci16 
prin îndurarea lui Dumnezeu. Knight scoate în relief că e;leoj eleos este 
folosit aici. Aici găsim originea și temelia mântuirii noastre. 

De la „cum-ul” îndurării, trecem la „ce-ul” ei, adică la plinătatea a ceea 
ce Dumnezeu a făcut, în îndurarea Lui.17 Această mântuire a venit prin 
spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Toate cele trei 
substantive, spălare, naștere din nou și înnoire, decurg din prepoziția dia. 
dia. Unii vor încerca să susțină că sunt două etape, reînnoirea făcută de 
Duhul Sfânt decurgând din binecuvântările anterioare. Însă utilizarea 
unei singure prepoziții poate fi înțeleasă în sensul de a indica spre o sin-
gură experiență complexă sau spre un singur eveniment inițiat de Duhul 
Sfânt în regenerare. Astfel, deși termenul avvnakaivnwsij avakainōsis 
poate fi din nou întâlnit în Romani 12:2, pentru „reînnoirea minții”, aici 
trebuie interpretate ca fiind o reînnoire săvârșită odată pentru tot-
deauna ca parte din convertirea inițială. 

Din nou, din perspectiva unora, referirea la „spălare” trebuie înțeleasă 
ca descriind ceremonia botezului.18 Este adevărat că în NT există o legă-
tură strânsă între pocăință și botez, însă botezul nu este explicat sau în-
țeles ca fiind un mijloc de mântuire/regenerare. Îndeosebi aici, în acest 
pasaj, în loc ca accentul general al textului să fie asupra omului și ce ar 
putea face el ca răspuns la proclamarea veștii bune, este pe Dumnezeu și 
pe lucrarea pe care El o face în noi „prin Duhul Sfânt.” Trebuie remarcat 
că termenul loutro,n loutron „spălare” are o varietate de utilizări în NT: 
spălare obișnuită (Mat. 6:17; Lc. 5:2; F.A. 16:33; 1 Tim. 5:10; 2 Pet. 2:22); 
curățire ritualică (Mat. 15:2; 27:24; Lc. 11:38; Mc. 7:3-4; F.A. 9:37; Evr. 
6:22; 9:10) și poate de asemenea să descrie o curățire lăuntrică separat 
de orice act ritualic (Ef. 5:25-27; Apoc. 7:14; 22:14), la fel și aici în Tit 3:5. 
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Învățătura de aici aduce aminte de promisiunile noului legământ din Eze-
chiel 36:25-27, care combină imaginile stropirii cu apă, curățirii, înnoirii 
interioare a inimii și a darului Duhului Sfânt.  

Fără îndoială că, în NT, la convertire, pocăința unei persoane va fi ur-
mată de botez cu simbolismul lui specific care întruchipează în mod pu-
blic curățirea spirituală totală și nașterea din nou (F.A. 22:16). Însă, așa 
cum susține Mounce: „I s-ar face o nedreptate teologiei lui Pavel și celei 
a epistolelor pastorale dacă am considera botezul ca fiind un mod de a fi 
mântuit.”19 În convertire, Dumnezeu oferă Duhul Sfânt, curățind inima 
prin credință (F.A. 15:8-9). 

Acum Pavel face referire la rolul lui Cristos în împlinirea promisiunii. 
„Pe care L-a vărsat…prin Isus Cristos.” Aceasta este o cristologie măreață. 
Evenimentul mântuirii și oferirea Duhului Sfânt este un fel de co-acțiune 
a lui Dumnezeu și a lui Cristos. Utilizarea termenului de „Mântuitor” aici 
(v6) aduce în centru răscumpărarea înfăptuită de Cristos pe cruce (2:13-
14). Ni se aduce de asemenea aminte faptul că Isus cel înălțat este Cel 
care oferă Duhul Sfânt cel promis (F.A. 2:33, 38). Cuvântul plousi,wj plo-
usiōs „din belșug” ne reamintește cât de mult ne-a binecuvântat Dumne-
zeu (1 Tim. 6:17; 2 Pet. 1:11). 

Potrivit versetului 7, suntem și justificați (o afirmație paulină obișnu-
ită20, Rom. 3:24) și făcuți moștenitori (din nou, vezi Rom. 8:15-17; Gal. 
4:4-7). Deznădejdea cu adevărat a lăsat loc plinătății. Statutul acesta ne-
a fost deja conferit. Este „prin harul Lui” și pronumele demonstrativ em-
fatic evkei,nou ekeinou, harul „aceluia”, indică înapoi spre Cristos, antece-
dentul din v6. Ar trebui să remarcăm că toate evenimentele din v4-7 co-
incid, mântuit/spălat/înnoit/justificat/moștenitori (adopție)/primirea 
siguranței că credincioșii sunt în proces21 de a experimenta viața veșnică, 
și anume, o părtășie senină cu Dumnezeu. 
 
Disponibilitatea noastră datorată îndurării Lui 
Versetul 8 ne prezintă o „Zicere plină de adevăr”. Așa cum a fost scos în 
evidență, sunt cinci asemenea rostiri în Epistolele adresate lui Timotei și 
Tit, iar aceasta este singura din Tit. Potrivit remarcilor de mai sus, for-
mula aceasta poate fi înțeleasă ca referindu-se retrospectiv la, posibil v3-
7, cele două propoziții grecești anterioare, iar pentru majoritatea erudi-
ților mai probabil la v4-7. Aceasta din urmă pare o posibilitate mai bună, 
urmând sugestia lui Knight. Referirea la „fapte bune” și „aceste lucruri” 
din v8 formează o legătură cu v1 și 3:9, tranziția înapoi spre Tit, 
„dar…(tu) ferește-te”, persoana a doua singular, indică începutul unei noi 
secțiuni. 
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Acum Pavel scoate în relief că „cei ce au crezut în Dumnezeu”, acei 
„noi” din v5, au o responsabilitate în cadrul misiunii continue a lui Dum-
nezeu prin intermediul mărturiei lor în calitate de comunitate creștină 
din Creta. Tit este îndemnat să se asigure (vezi mai jos) că credincioșii 
înțeleg implicațiile teologiei care le-a fost expusă. Mounce explică faptul 
că timpul perfect „au crezut” poartă sensul plenar al unei acțiuni înche-
iate care are obligații continue.22  

Pavel revine la folosirea lui bou,lomai, boulomai, „vreau” sau „doresc” 
care ar trebui înțeles în sensul lui autoritativ ca și în 1 Timotei 2:8; 5:14. 
În mod limpede acesta este cazul aici, îndeosebi atunci când termenul 
este legat de puternicul diabebaiou/sqai diabebaioustai, pe care Mounce 
îl traduce ca „a insista emfatic”23 asupra a ceva. Învățătura are statutul 
unui edict apostolic. „Aceste lucruri” pe care Tit trebuie să le accentueze 
ar putea include deopotrivă stilul de viață din v1-2 și motivația teologică 
pe care se bazează. Este improbabil că învățătura din cap. 2 este cea avută 
în vedere aici, întrucât 2:15 slujește deja drept frontieră pentru acea în-
vățătură. 

Towner consideră că „cei ce au crezut în Dumnezeu” indică faptul că 
comunitatea creștină din Creta intră în categoria „nou-născută”. El subli-
niază că mare parte din învățătura epistolei poate fi considerată drept 
principii ale creștinismului elementar.24 Este posibil, așa cum s-a sugerat 
deja, ca acea comunitate să nu fi avut o istorie îndelungată și acest tip de 
învățătură este ceea ce ar fi fost de așteptat. Ei trebuie să caute – fronti,zw 
frontizō înseamnă „a face ca intenția lor să fie” sau „a-și fixa gândirea pe” 
a se deda la fapte bune – o reamintire a învățăturii din 3:1.  

Sintagma „aceste lucruri” este cel mai bine interpretată ca aplicându-
se antecedentului imediat la care tocmai s-a făcut referire. Kalw/n e;rgwn 
kalōn ergōn sau fapte bune sunt descrise folosindu-se două adjective, pri-
mul strâns legat, kala. kala, afirmându-se valoarea acestor acțiuni – ele 
sunt „bune” și de asemenea „folositoare” – ele reprezintă o influență – 
pentru oameni, ceea ce ne aduce aminte de „toți oamenii” din 3:2. Prin 
trăirea credinței lor în dedicare pentru alții, manifestând ceva din „bună-
tatea” și „dragostea” lui Dumnezeu (3:4) ei pot avea impact și implicare 
în misiunea continuă a lui Dumnezeu în Creta. La fel și noi în cultura noas-
tră. 
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Mesaje personale către Tit 
El a fost deja îndemnat să insiste asupra anumitor lucruri (2:15; 3:8); 
acum, în învățătura lui el trebuie să evite anumite lucruri. Patru lucruri 
sunt subliniate. 
 
Tit trebuie să evite disputele nefolositoare 
În primul rând, el trebuie să evite întrebările nebune25 sau „disputele”, 
acele discuții care erau speculative și de fapt prostești (1 Tim. 4:7; 2 Tim. 
2:23); de asemenea, acele fascinații ca cele ale învățătorilor falși din 1 
Timotei 1 cu „genealogii” în care erau implicate povești ireale sau specu-
lații privitoare la diferite personalități antice (vezi 1 Tim. 1:4); ultimele 
două se referă la haos, vrajbă (1 Tim. 6:4) și discordie (lupte, 2 Cor. 7:5; 
Iac. 4:1) produse de acele dispute privitoare la interpretarea Legii. Impli-
carea în discuții cu astfel de învățători și învățătură era ceva „nefolositor” 
(un contrast intenționat cu v8 „de folos”) și neroditor. Verbul „ferește-te” 
perii<sta,nai periistanai la diateza reflexivă poartă ideea de a „merge în-
conjurând pentru a trece pe lângă” sau „a evita”26. Bun sfat! 
 
Tit trebuie să se ocupe de oamenii certăreți 
Aici Pavel stabilește un proces corectiv care implică trei etape. Observați 
că obiectivul acestuia era recuperarea persoanei. El trebuie să confrunte 
o persoană ce produce dezbinare o dată și apoi a doua oară. Termenul 
ai`retikoj hairetikos nu poartă încă sensul lui tehnic de mai târziu de „ere-
tic”, ci aici se referă la dezbinarea cauzată de învățătura sau practica falsă.  

Substantivul nouqesi,a noutesia include, fără îndoială, ideea de „sfătu-
ire”, instruire, corectare cu dorința sinceră de a recupera persona respec-
tivă, ca și în 2 Timotei 2:25-26. Numai după a doua încercare (vezi și Mat. 
18:15-17), dacă cel dezbinător rămâne nepocăit și refuză oportunitatea 
iertării și restaurării, trebuie respins. Pavel scrie „respinge-l” sau „să nu 
ai nimic de-a face cu el”. Dacă acest lucru se referă la o excomunicare for-
mală (1 Tim. 1:20) sau la ostracism social (Rom. 16:17), nu este arătat 
limpede. Însă a-l respinge este drept, întrucât comunitatea trebuie să fie 
protejată de o asemenea influență (observați Tit 1:11).  

După două avertizări și două respingeri constante de a-l asculta pe Tit, 
poți fi sigur că o asemenea persoană este un „stricat” – timpul perfect al 
lui evkstre,fw ekstrephō indică spre caracterul neschimbat al stării lui, 
având o minte distorsionată - și astfel „continuă să păcătuiască” (aici Pa-
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vel folosește timpul prezent, întrucât în pofida cunoașterii erorii, ei con-
tinuă); asemenea oameni sunt în mod vădit vinovați și se condamnă sin-
guri. 
 
Tit trebuie să se alăture lui Pavel la Nicopoli și să-i trimită pe  
Zena și Apolo în călătorie 
Tipul de lucruri menționate aici sunt similare secțiunilor de încheiere din 
alte epistole pauline, Romani 16:1-23; 1 Corinteni 16:1-24; Coloseni 4:7-
18; Filimon 23-24. Este mai ușor de acceptat că aceste amănunte situează 
scrisoarea în contextul istoric al lucrării lui Pavel, mai degrabă decât să 
căutăm să ajungem la un compromis cu acestea ca având un caracter pse-
udo-epigraf fictiv care să confere epistolei „un aspect paulin” spre a im-
presiona o a treia generație de cititori!  

Pavel intenționează să-l înlocuiască pe Tit cu alți membri ai echipei 
sale, fie cu Artema, fie cu Tihic. Știm puține despre al doilea, și anume 
despre Tihic (F.A. 20:4; Ef. 6:21; Col. 4:7; 2 Tim. 4:12). Oare Artema (al-
tminteri necunoscut nouă27), cel ales în cele din urmă pentru a prelua 
lucrarea de la Tit, ca și în 2 Timotei 4:12, unde Tihic este trimis la Efes, 
posibil spre a-l degreva pe Timotei? Odată ce înlocuitorul său urma să 
sosească și Tit să-și fi îndeplinit instrucțiunile primite pentru slujire, el 
trebuia să se silească (verbul este spouda,zw spudazō, „dă-ți toate silin-
țele”) să-l întâlnească pe Pavel în Nicopoli.  

Cei mai mulți văd referirea la orașul mare de pe coasta vestică a Ahaiei, 
la o distanță de cam 320 km dincolo de Marea Adriatică în Brindisi, Italia, 
unde Via Appia îi ducea pe călători spre Roma.28 Petrecerea iernii în acest 
port aglomerat urma să ofere numeroase oportunități pentru a face de 
cunoscut mesajul misionar al Evangheliei altora cantonați acolo. Folosi-
rea lui „acolo” (evkei/ ekei) și nu a lui „aici”, îl face pe Mounce29 să înțe-
leagă că Pavel nu ajunsese încă în Nicopoli. S-ar putea să fi fost încă mij-
locul verii la data scrierii lui Pavel, ceea ce i-ar fi conferit lui Tit perioada 
necesară pentru a-și îndeplini lucrarea în Creta și mai apoi să călăto-
rească într-acolo. Deci, probabil Pavel se găsea încă în Macedonia. În 2 
Timotei 4:10 (potrivit aprecierii noastre, cândva mai târziu), se spune că 
Tit s-a dus în Dalmatia, care este la nord pe uscat de Nicopoli. Acestea 
sunt referiri remarcabile la deplasarea liberă a misionarilor care au fost 
parte din echipa lui Pavel în primul secol care au făcut să înainteze misi-
unea lui Dumnezeu! Oare nu se găsesc aici lecții care trebuie învățate? 
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Tit trebuie să împlinească nevoile practice și să-i ajute  
pe „ai noștri” să fie dedicați 
Referirea în v13 la a-i „trimite” cu promptitudine pe Zena și Apolo în că-
lătoria lor sugerează că ei au transportat scrisoarea până la Tit în Creta 
și că aveau nevoie de resursele care se impuneau pentru a se întoarce sau 
a-și continua drumul. Aici este un joc de cuvinte – verbul spouda,zw 
spudazō în v12 este acum urmat de un adverb înrudit spoudai,wj 
spoudaiōs „fă ce poți mai bine” pentru ei.  

Tit trebuie să-i ajute în modalități practice pentru ca ei să aibă tot ceea 
le este necesar. El trebuie să fie exemplul de ospitalitate așteptat de la 
toți credincioșii din primul secol (Rom. 15:24; 1 Cor. 16:6, 11; 2 Cor. 1:16; 
3 In. 6). De fapt, în v14, se pare că Pavel sugerează că sosirea acestora va 
da prilej întregii comunități creștine, „alor noștri”, să se implice. Este uti-
lizat exact același limbaj ca și în 3:8 „a continua în fapte bune”. În conse-
cință, se sugerează că aceasta este tema epistolei – necesitatea practică a 
faptelor bune (Tit 1:16; 2:7, 14; și 3:8). Accentele teologice sunt prezente 
spre a motiva la o slujire jertfitoare, la un stil de viață evlavios. 

Așadar, sosirea acestor bărbați urma să le dea credincioșilor oportu-
nitatea de a deveni implicați la nivel practic în împlinirea nevoilor ur-
gente – o experiență didactică pentru viitor. Ideea este că această experi-
ență de slujire practică urma să genereze o viață de o asemenea slujire. 
Astfel, viețile lor puteau fi roditoare pentru Domnul (vezi și Ef. 5:9; Col. 
1:6, 10). Chemarea finală este ca ei să recunoască următoarele: creștinis-
mul trebuie să fie practic și creștinii trebuie să fie roditori – dacă ei vor 
să fie cu adevărat folositori în misiunea lui Dumnezeu. 
 

Salut final și benedicție 
În 3:15 Pavel îl încurajează pe Tit prin sublinierea faptului că „toți cei ce 
sunt cu mine” își aduc aminte de el – aspect important într-un ceas al sin-
gurătății. Oare noi ne implicăm la rândul nostru într-un asemenea tip de 
mijlocire? În plus, apostolul îi cere lui Tit să-i salute pe cei care-l iubesc 
din comunitatea cretană. 

Tuturor el le trimite o adevărată dorință sub formă de rugăciune ca ei 
să poată ajunge să cunoască o măsură însemnată din harul împuternici-
tor al lui Dumnezeu pentru stilul de viață misionar pe care Pavel l-a așe-
zat înaintea lor. Pluralul final pa,ntwn pantōn „toți” indică din nou că în-
vățătura din epistolă este, în esență, destinată întregii comunități, nu 
doar lui Tit.30 Desigur, ni se adresează și nouă.  
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1  Quinn, The Letter to Titus, p. 182-185. 
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asemenea prezența următoarei descrieri, „urându-ne unii pe alții”, Pastoral Epis-
tles, p. 446. 
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prezintă o propoziție distinctă de v4-7. El indică spre termenul de de din v4 care-
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Lege și Noua Perspectivă în 1 Timotei, p. 85-89. 
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ția precedentă. 
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aici? Însă Pavel poate scrie despre justificare fără să menționeze credința (vezi 1 
Cor. 6:11) și actul credinței este menționat în contextul pasajului, v8. 

22  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 789. 
23  Mounce, Pastoral Epistles, p. 452. 
24  Mounce, Pastoral Epistles, p. 452. 
25  Towner, The Letters to Timothy and Titus, p. 791. 
26  Sintagma este folosită și în alte locuri cu referire la învățătorii falși (1 Tim. 1:3-7; 

2 Tim. 2:23), deci Pavel se gândește la oponenții lui, nu la oameni în general. Ob-
servați că ei par a fi activi deopotrivă în Efes și Creta. 

27  Mounce, Pastoral Epistles, p. 453. 
28  Lock menționează o tradiție târzie potrivit căreia el a fost unul dintre cei șapte-

zeci de ucenici, A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles, p. 
158. Numele lui este derivat de la zeița greacă Artemis, zeița patroană a Efesului 
(F.A. 19:24-35). 

29  Acest Nicopoli a fost întemeiat de August după ce l-a învins pe Marc Antoniu la 
Actium în 31 î. Cr., iar numele înseamnă „orașul victoriei”. Datorită semnificației 
numelui și istoriei lui, devenise un nume popular și, de fapt, șapte orașe din lu-
mea antică sunt numite în felul acesta. Însă majoritatea erudiților se mulțumesc 
să accepte că Pavel face referire la Nicopoli din Epirus, pe coasta Ahaei.  

30  Mounce, Pastoral Epistles, p.458. 
 



 

 

2 TIMOTEI 
 

 
Natura și contextul cărții 2 Timotei 
Cele două scrisori adresate de Pavel lui Timotei și cea adresată lui Tit s-
au numărat printre ultimele rânduri pe care Pavel le-a scris înainte de 
moartea sa. Trebuie să ne aducem aminte în mod constant că A Doua sa 
Epistolă către Timotei n-a provenit dintr-un biroul pastoral, ci dintr-o 
temniță subterană rece, întunecoasă și groaznică.1 Pavel este un „întem-
nițat” (2 Tim. 1:8); se află în lanțuri (2 Tim. 1:16; 2:9); are puține lucruri 
care să-l țină ocupat (2 Tim. 4:13); audierea lui preliminară s-a încheiat 
(2 Tim. 4:16-17), de aceea așteaptă în orice clipă etapa finală a procesului 
și „plecarea” (2 Tim. 4:6-8). Pavel îndură a doua întemnițare romană (2 
Tim. 1:17). Și totuși, frământarea lui nu-l vizează pe el, ci vizează păstra-
rea adevărului și înaintarea Evangheliei. Cu alte cuvinte, continuarea mi-
siunii lui Dumnezeu. Timotei este cel care trebuie să ducă mai departe cu 
credincioșie lucrarea (2 Tim. 1:6-8, 13-14; 2:1-2, 14-15; 3:14; 4:1-2, 5). 
Astfel, epistola reflectă biruința lui Pavel asupra suferinței reale (este în-
temnițatul Domnului; „Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat”, deși apos-
tolul este legat; a suferi moartea împreună cu El înseamnă a trăi și a 
domni împreună cu El, 2 Tim. 1:8; 2:9, 11-12). Prin urmare, aici avem o 
scrisoare personală deosebit de impresionată, caracterizată de o notă 
umană autentică și care exprimă un sentiment al victoriei. Ținând cont 
de faptul că epistola are trăsături atât de personale și cordiale, cum ar 
putea fi cineva convins că ea trebuie acceptată ca o scriere sub pseudo-
nim? 

Data aproximativă a scrierii lui 2 Timotei poate fi identificată astfel: 
Pavel este eliberat din întemnițarea lui din Faptele Apostolilor 28, apoi 
călătorește spre Creta și Efes (1 Tim. 1:3; Tit 1:5). Tit este lăsat în urmă 
în Creta, iar Timotei în Efes. Oare și-a continuat drumul spre Colose ajun-
gând la Filimon, așa cum planificase – Filimon 22? Călătorește în Mace-
donia (a vizitat Filipi, Filipeni 2:24) și de acolo scrie 1 Timotei și Tit. 

În Tit 3:12 i-a făcut de cunoscut lui Tit planul de a ierna Nicopoli, pe 
coasta adriatică. Și atunci, oare să fi călătorit spre Spania în primăvara 
următoare? Clement (96 d. Cr.), în Epistola sa către Corinteni, atunci când 
face referire la Pavel, afirmă: „s-a dus spre granița vestică.”2 
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Probabil Pavel îl vizitează pe Timotei în Efes (1 Tim. 3:14-15); îl lasă 
pe Trofim, care este bolnav, la Milet, portul din apropiere (2 Tim. 4:20); 
continuă spre Troa, unde rămâne cu Carp și-și lasă mantaua, cărțile și 
pergamentele (2 Tim. 4:13). 

Se îndreaptă spre Corint, unde a rămas Erast (2 Tim. 4:20; Rom. 16:23) 
și pleacă spre Roma. Se pare că izbucnește prigoana lui Nero și Pavel este 
din nou arestat, aflându-se fie în călătorie, fie în cetate. Pavel scrie 2 Ti-
motei în timpul întemnițării finale. Este limpede că martirajul lui este 
iminent. 

Nu există nicio mărturie provenită din Biserica primară care să con-
teste o eliberare din arestul la domiciliu din Faptele Apostolilor 28:30-
31 și a doua întemnițare. De fapt, mărturiile de care dispunem, 1 Clement, 
Canonul Muratorian, Eusebiu, tradiția acceptată, toate sprijină această 
direcție de înțelegere. 

Vremurile erau grele. Ereziile sporeau în pofida tuturor lucrurilor pe 
care le-a scris Pavel în 1 Timotei. Așa cum s-a menționat anterior, potrivit 
episcopului Handley Moule, „…omenește vorbind, creștinismul oscila pe 
muchia anihilării”…3 În timp ce suferă în închisoare, Pavel scrie o epistolă 
extrem de personală adresată tânărului Timotei și, prin el, lasă ultimele 
învățături pentru biserică. El îi reamintește lui Timotei că Evanghelia lui 
Isus Cristos îi este de acum încredințată lui. El era un tânăr conducător 
esențial pentru înaintarea misiunii lui Dumnezeu în vremea care avea să 
vină. 

Acum, mai mult ca oricând, vremurile sunt critice pentru adevăr, pen-
tru Evanghelie, deopotrivă în lumea apuseană și răsăriteană. Oare cine 
„nu se va rușina” de mesajul misionar, cine va „ține ferm”, va „predica 
Cuvântul” și va încredința adevărul „unor oameni de încredere, care să 
fie în stare să învețe pe alții” (2 Tim. 1:8, 13; 2:1-2; 4:1-2)? 
 
Schița cărții 2 Timotei 
Se poate urma schița lui Stott4 în încercarea de a contura ideile cărții. El 
s-a focalizat pe îndemnul dat lui Timotei: 
 
Capitolul 1  O chemare rămânerea de partea Evangheliei – A se 

ține de ea 1:8, 13. 
Capitolul 2  O chemare la răspândirea Evangheliei și la a suferi 

pentru ea 2:2, 12. 
Capitolul 3   O chemare la a persevera în Evanghelie 3:12, 14. 
Capitolul 4  O chemare la a predica Evanghelia cu credincioșie 

4:1-2. 
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Schița lui Hendricksen5 se focalizează de asemenea asupra susținerii și 
împărtășirii adevărului: 
 
Capitolul 1 PĂZEȘTE ADEVĂRUL 

A. Așa cum au făcut Lois și Eunice 
B. Așa cum fac eu – fără să mă rușinez niciodată de Evanghelie 
C. Așa cum a făcut Onisifor – fără să se rușineze de lanțul meu 

„Înflăcărează darul lui Dumnezeu” v6 
„Să nu-ți fie rușine” v12, 16 
„Dreptarul învățăturilor sănătoase…ține-l” v13 
„Lucrul acela bun păzește-l” v14 

 
Capitolul 2 ÎNVAȚĂ-I PE ALȚII ADEVĂRUL 

A – El aduce mari răsplătiri și este glorios în conținut 
B – Disputele zadarnice, dimpotrivă, nu slujesc niciunui scop 

„Ce ai auzit de la mine…încredințează la oameni de încredere, care 
să fie în stare să învețe și pe alții” v2 
„Suferă împreună (cu noi)” v9 
„Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile” v14 
„Robul Domnului trebuie să fie…în stare să învețe pe alții” v24 

 
Capitolul 3 RĂMÂI ÎN ADEVĂR 

A – Se vor ivi dușmani care dețin forma lui, dar nu și puterea lui 
B – Să știi că este bazat pe scrierile sacre, așa cum ai învățat de la per-
soane de încredere 

„Vor veni vremuri grele” v1 
„Tu însă, ai urmărit învățătura, purtarea, scopul meu” v10 
„Să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat” v14 

 
Capitolul 4 PREDICĂ ADEVĂRUL 

A – La timp și ne la timp, fii credincios, căci se apropie apostazia. Ră-
mâi credincios căci eu voi ridica pânzele 
B – Informații personale 

„Te îndemn” v1 
„Predică (proclamă) Cuvântul” v2 
„Fă lucrul unui evanghelist: împlinește-ți bine slujba” v5 

 
Aceste variante de a rezuma epistola sunt utile și ajută la înțelegerea sco-
pului lui Pavel pentru care a scris în felul în care a făcut-o. Ele au fost 
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foarte folositoare în încercarea de a căuta să exprimăm tematica princi-
pală și ne ajută să pricepem care au fost intențiile lui Pavel. 
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2 Timotei 1:1-18  
Rămâi credincios mesajului misionar –  
Nu te rușina  
 
 

Pavel acceptă chemarea v1-2 
Aceste versete, care în greacă alcătuiesc o singură propoziție, se bazează 
pe structura tipică a unei scrisori greco-romane: includerea numelui ex-
peditorului, a destinatarului și a salutului care aici este, desigur, crești-
nat. Focalizarea de aici este asupra robului întemnițat al lui Dumnezeu. 

Pavel începe prin a reliefa natura poziției sale. El era un „apostol”. 
Un apostol era unul trimis de Cristos ca martor pentru a acționa și a scrie 
din partea Lui.6 Astfel, el a avut autoritate, a fost un agent al revelației (Ef. 
3:5; Rom. 16:25-27), a fost implicat în misiunea lui Dumnezeu de a face 
cunoscută Evanghelia (2 Tim. 1:11; 1 Tim. 1:11-16; 2:7). Oare de ce a fo-
losit acest ton de autoritate atunci când i-a scris lui Timotei, prietenul său 
personal și colegului său? Trebuie să ne aducem aminte că Pavel nu i se 
adresează doar mai tânărului său prieten, ci, prin acesta, el transmite cre-
dincioșilor un mesaj menit să sublinieze în mod clar, autoritatea sa, cu 
toate că nu era de față (2 Tim. 2:14; 4:22). De asemenea, aducerea aminte 
a statutului său de apostol, și astfel de agent al revelației, a subliniat că 
Evanghelia lui Pavel provenise de la Dumnezeu. De aceea, Timotei este 
încurajat să nu se rușineze de ea. 

Dar remarcați originea desemnării sale: „prin voia lui Dumnezeu”. 
Aceasta este prima dintre cele două completive prepoziționale care aduc 
o lumină suplimentară asupra aspectele apostolatului său. El nu a ales 
pur și simplu să fie un apostol, ci a devenit unul în virtutea desemnării 
divine. Afirmația aceasta se găsește și în alte saluturi pauline (1 Cor. 1:1; 
2 Cor. 1:1; Ef. 1:1; Col. 1:1. Întâia Epistolă conține cuvintele „prin porunca 
evpitagh, epitagē lui Dumnezeu”, 1 Tim. 1:1); aici este dia. qelh,matoj 
qeou/ dia telēmatos theou „prin voia lui Dumnezeu”. În viață și slujire, 
trebuie întotdeauna să căutăm să fim în voia lui Dumnezeu, să trăim în 
baza poruncii lui Dumnezeu. Deși s-ar putea ca chemarea noastră să nu 
fie la fel de dramatică precum a fost a lui Pavel (F.A. 22:12-16), oare am 
pierdut din vedere că și noi ar trebui întotdeauna să căutăm să ne supu-
nem voii lui Dumnezeu? 
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A doua completivă prepozițională care folosește kata. kata poate fi in-
terpretată ca subliniind scopul chemării sale, „după făgăduința vieții 
care este în Cristos Isus”. Acesta este cu adevărat un sumar al Evangheliei 
lui Pavel și al mandatului său misionar.7 Pentru Knight, aceasta repre-
zintă obiectul și intenția apostolatului lui Pavel.8 Tematica promisiunilor 
este mântuirea mesianică prevestită de Dumnezeu prin profeții Săi în 
trecut și anunțată prin Evanghelia vieții veșnice a lui Pavel. Ce mesaj de-
ține el! Chemarea lui a fost de a proclama viața veșnică și de a-L prezenta 
pe Cristosul care o poate împărți credincioșilor. Pavel a acceptat această 
chemare. De remarcat că „în Cristos Isus” este o sintagmă paulină (vezi 
de ex. Rom. 3:24; 8:39) și ea apare de 72 de ori; altundeva este utilizată 
de 2 ori, în 1 Petru. Sintagma este prezentă de 9 ori în Epistolele adresate 
lui Timotei și Tit, de fapt, de 7 ori în 2 Timotei. În 1 Timotei 1:1-3, în sa-
lutul paralel, Dumnezeu este identificat ca Cel care este sursa promisiunii 
și, ca și aici, Cristos este mijlocul, fie într-un „sens mistic” – ne este dată 
prin unirea cu El, fie într-unul „instrumental”, ca Cel prin care planul de 
mântuire al lui Dumnezeu este înfăptuit. Această viață veșnică poate fi 
oferită chiar acum și experimentată în viitor (1 Tim. 4:8). Ce misiune 
avem de a anunța acest mesaj! 

Pavel scrie, de asemenea, despre intimitatea relației sale cu Timotei, 
„copilul meu preaiubit”. Pavel nu era tatăl natural al lui Timotei, ci cel 
spiritual. Termenul „preaiubit” subliniază, fără îndoială, apropierea și 
aprobarea, mai mult decât saluturile din 1 Timotei 2:2 și Tit 1:4. Pavel a 
folosit anterior această exprimare despre Timotei în 1 Corinteni 4:17, 
acolo adăugând termenul „credincios”. Se pare că, atunci când Pavel a 
predicat întâia dată Evanghelia în Listra (F.A. 14:6-7), Timotei a fost re-
ceptiv, iar câțiva ani mai târziu crescuse atât de mult spiritual încât era 
bine văzut de toți frații din Listra și Iconia (F.A. 16:1-2). Ar trebui să ob-
servăm că Pavel nu i-a uitat pe cei care s-au convertit prin el. 

El exprimă mai departe natura rugativă a salutului său. El îi scrie lui 
Timotei despre „har, îndurare și pace”. Acest salut, identic cu cel din 1 
Timotei, conține trei elemente, fiecare menționat din nou în epistola de 
față, „har” (1:9; 2:1; 4:22); „îndurare” (1:16, 18) și „pace” (2:22). Este o 
rugăciune din inimă ca Dumnezeu să-l susțină pe Timotei. „Har”, dat cu 
scopul abilitării și întăririi; „îndurare”, pentru cunoașterea bunătății și 
compasiunii lui Dumnezeu, și „pace”, pentru a putea înfrunta experien-
țele schimbătoare ale vieții și provocările lucrării cu un duh de acceptare, 
calm și liniște. 

Comentariu suplimentar 
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Așa cum indică Mounce, este limpede că tonul salutului din 2 Timotei este 
mai personal în comparație cu cel din 1 Timotei, care este mai încărcat 
de autoritate. Astfel, deși nota de autoritate încă este prezentă, salutul 
pregătește scena pentru o epistolă de factură personală.9  

Potrivit lui Marshall10, întreaga epistolă este mai „personală” decât 1 
Timotei și, din perspectiva lui, este semnificativ că natura personală a sa-
lutului dovedește deja acest lucru. În plus, el explică poziția comentato-
rilor care au presupus caracterul pseudonim al acestei scrieri. Aceștia au 
susținut că evidențierea apostolatului lui Pavel și relația strânsă a lui Ti-
motei cu el au rolul de a sublinia însărcinarea apostolică a lui Timotei 
însuși. Însă, pentru Marshall, aceste elemente nu cer o încadrare post-
paulină; în schimb, în opinia lui, este posibil ca epistola să fi fost intenți-
onată pentru conducătorii bisericești care și-au primit mandatul din par-
tea lui Timotei. S-ar părea că aceasta reprezintă doar o jumătate de drum 
în direcția acceptării paternității pauline a epistolei. Însă, natura prepon-
derent personală a multor părți ale lui 2 Timotei, așa cum recunoaște și 
el, ar indica neîndoielnic spre ceva ce depășește perspectiva lui Marshall 
– caracterul alonim, mai degrabă decât pseudonim. Trebuie să-l lăsăm pe 
marele apostol să fie personal responsabil pentru învățătura de aici. 
 

Încurajarea lui Pavel pentru un camarad v3-7 
Aici, la începutul epistolei, Pavel se focalizează asupra lui Timotei. Dintr-
un punct de vedere omenesc, atât de multe depind de el în ce privește 
viitorul (1:13; 2:1-2, 15, 22; 3:14; 4:1-5, 9, 21). Unde se afla Timotei în 
vremea aceasta? Knight indică Efesul din pricina lui 1:18; 4:19; oare Ti-
hic, menționat în 4:12, este purtătorul epistolei? Alexandru, căldărarul 
(4:14-15), este asociat cu Efesul (1 Tim. 1:20). 

Pavel își începe ultima sa epistolă așa cum și le-a început pe aproape 
toate – cu mulțumire. De fapt, aici în v3-5, găsim o singură propoziție. 
Miezul pasajului este „Mulțumesc lui Dumnezeu căci… îmi aduc aminte 
de credința ta neprefăcută”. Trebuie să remarcăm, alături de Marshall11, 
că mulțumirea lipsește din celelalte epistole către Timotei și Tit. El ad-
mite că acest fapt dovedește că aici avem o epistolă mai personală. 

Sintagma, „Dumnezeu, Căruia îi slujesc”, este la timpul prezent. Sluji-
rea lui n-a fost intermitentă, ci constantă. Aici Pavel nu utilizează cuvân-
tul obișnuit pentru a sluji, ci latreu,w latreuō, pe care el îl folosește de 
asemenea în Faptele Apostolilor 27:23, Romani 1:9, 25 și Filipeni 3:3. Era 
utilizat (1) cu referire la responsabilitățile cultice ale preoților; (2) cu re-
ferire la oferirea de rugăciuni, laudă și închinare; (3) cu referire la viața 
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în ansamblu ca slujire a lui Dumnezeu (Lc. 1:74). Aici, Pavel îl folosește 
pentru a descrie lucrarea lui în cadrul misiunii lui Dumnezeu.  

Pavel trece de la menționarea propriei credincioșii, folosită ca provo-
care și încurajare pentru Timotei, la referirea la credincioșia acestuia din 
urmă (v6-8; 13-14). De asemenea, prin folosirea acestui cuvânt cu cono-
tații cultice și referirea la „strămoși”, prin care îi desemnează pe părinții 
din VT ai credinței, oare Pavel își reasigură congregațiile asociate cu Ti-
motei că, deopotrivă el și colegul lui, se găsesc în adevărata linie de suc-
cesiune a Israelului, contrar oricărei posibile pretenții din partea învăță-
torilor falși? 

Cuvintele care exprimă slujirea „cu un cuget curat” reprezintă o expri-
mare a credincioșiei constante în viață și mărturie, în pofida faptului că 
el a fost întemnițat. Aici Pavel pretinde o conștientizare a transparenței 
înaintea lui Dumnezeu. Knight12 explică faptul că omenirea este făcută 
după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși este cunoscut în mod ine-
rent de om. Tot așa, și standardele Sale sunt prezent în mod inerent în 
conștiința umană (cf. Rom. 1:18 și urm., mai ales v32, iar apoi Rom. 2:15, 
unde conștiința este corelată cu „lucrarea Legii este scrisă în inimile lor”). 

Conștiința nu este un instrument pe deplin credibil, ținând cont de 
efectele păcatului – ea poate fi „slabă” (1 Cor. 8:12); „însemnată” (1 Tim. 
4:2) sau „întinată” (Tit 1:15), însă rămâne evaluatorul moral din interior. 
Marshall13 arată clar că Pavel nu se referă aici la întreaga sa viață, ci re-
ferirea este la slujirea sa ca apostol. A avea o conștiință curată însemna 
că atunci când Pavel se apropia de Dumnezeu ca să i se adreseze, nu era 
nimic despre care Dumnezeu să fi trebuit să-i atragă atenția. 

Pavel îl menționa pe Timotei de fiecare dată când se ruga. Expresia „zi 
și noapte” se referă la cele două diviziuni principale ale existenței sale 
pământești. Mounce14 susține ideea că Saul, fariseul, a avut perioade re-
gulate destinate rugăciunii și că acest program de rugăciune a fost păs-
trat de Pavel în viața sa de creștin. Însă, în legătură cu acele perioade de 
rugăciune, adjectivul tradus „fără încetare” oglindește fervoarea mijloci-
rii lui Pavel pentru Timotei. 
 

Comentariu suplimentar 
Marshall15 comentează despre scopul acestui tip de mulțumire în cores-
pondența paulină. În opinia lui, rostul nu este de a oferi o rugăciune efec-
tivă (nefiind posibil dacă, în realitate, Pavel n-a scris în mod personal 
această scrisoare, așa cum revendică poziția lui Marshall în privința pa-
ternității!), ci, mai degrabă, este menită să fie „o rugăciune-raport” care 
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să dea de veste despre preocuparea lui Pavel și să aducă încurajare citi-
torilor.  

Alții nu sunt dispuși să excludă că Pavel efectiv se roagă în timp ce 
scrie sau în timp ce, posibil, dictează. Oare n-a avut el o inimă orientată 
în mod continuu spre Dumnezeu? Din nou, termenul pentru rugăciune 
dehsij deēsis, este „cerere” sau „rugăciune”, care sugerează cereri speci-
fice aduse înaintea lui Dumnezeu în mijlocire.16 În ce-l privește pe Timo-
tei, aici el este asigurat că Pavel își aduce întotdeauna aminte de el și este 
convins de realitatea credinței lui. În acest capitol aflăm de ce Pavel își 
aduce aminte de el. Îndemnul lui Pavel pentru Timotei este ca să fie un 
apărător al Evangheliei. „Să nu-și fie rușine”… „Păzește..” (v8, 13). El tre-
buie să „rabde suferințele” (2:3) și, de asemenea, atât cât poate spune Pa-
vel, acesta a „urmat îndeaproape” pilda lui (3:10), și trebuie să „rămână” 
în acele lucruri (3:14), imitând dedicarea colegului său mai vârstnic în 
lucrare și misiune. 

Atunci când Pavel se gândește la Timotei, el își aduce aminte de mo-
mentul când ei s-au despărțit – probabil Pavel își aduce aminte împreju-
rarea menționată în 1 Timotei 1:3. La vremea respectivă, Timotei n-a pu-
tut să-și stăpânească lacrimile (1:4). Pavel tânjește să-l vadă din nou pe 
Timotei. Aceasta ar face ca bucuria lui să fie deplină. Cele trei versete care 
se referă la a-și aduce aminte într-un anumit fel reflectă ceea ce Guthrie17 
descrie drept „starea reminiscentă a apostolului”. Aici, în v5, avem finalul 
propoziției lungi din greacă (v3-5) și ajungem la ceea ce a constituit mo-
tivul mulțumirii lui Pavel cu privire la Timotei, și anume credința lui. Pen-
tru Mounce18, scopul lui Pavel pe parcursul întregului paragraf este să 
împletească diferite subiecte menite să-l încurajeze pe Timotei. 
 

Credința lui neprefăcută 
El s-a convertit prin intermediul lui Pavel. Termenul „neprefăcută”, avnu-
pokri,toj anupokritos înseamnă „sinceră, fără ipocrizie”. Cuvântul 
u`pokri,thj hupokritēs este asociat cu teatrele grecești în care actorul 
purta o costumație și pretindea că este altcineva. Atunci când ajungi în 
postura de creștin, oare doar joci un rol, pretinzând că ești ceva ce nu 
ești? Capitolul 2:19 ne învață că Dumnezeu ne cunoaște inimile și-i cu-
noaște pe cei care sunt cu adevărat ai Lui. Însă autenticitatea a fost cali-
tatea care l-a caracterizat pe Timotei. Termenul „credință” are sensul ge-
neral nou testamentar și paulin de încredere autentică în Cristos și de 
bizuire pe Dumnezeu. 
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Educația lui evlavioasă 
Nu se poate sublinia niciodată îndeajuns importanța unei creșteri evlavi-
oase. Cea mai formativă influență asupra fiecăruia dintre noi au repre-
zentat-o părinții noștri și familiile noastre. 

Credința lui Timotei a locuit întâi în cele două femei din viața lui, 
mama și bunica. Eunice era o creștină de origine iudaică (F.A. 16:1, oare 
tatăl lui Timotei să fi fost necredincios?), așa cum a fost și mama ei, Lois, 
înaintea ei. (ma,mmh mammē, este folosit cu sensul de mamă și bunică în 
literatura grecească, însă aici cu siguranță că se referă la bunică întrucât 
și mama lui Timotei este menționată). Pavel este convins că, asemenea 
acestora, Timotei avea o credință care era o realitate spirituală continuă. 
Marshall19 subliniază că sugestia potrivit căreia relatarea este ficțională, 
așa cum ar cere o scriere sub pseudonim, este foarte firavă. 

Esența era că ele l-au învățat pe Timotei din Scripturi (3:15 „din prun-
cie”). Tatăl lui D. L. Moody a murit la vârsta de 41 de ani. Mama lui a ră-
mas cu 7 copii pe care să-i crească. Vecinii ei au încurajat-o să-și dea fa-
milia în grija altora. „Eu mă încred în Dumnezeu”, a fost răspunsul ei. În 
felul ei simplu, ea și-a educat copiii în căile Domnului. Lucrul acesta a ju-
cat un rol semnificativ în convertirea fiului ei, Dwight, care a fost folosit 
într-un mod măreț de Dumnezeu. Totul a început de la o viață de familie 
evlavioasă și de la o mamă preocupată de binele spiritual al copiilor ei. 
Oare copiii noștri au fost, de fapt, abandonați într-un sat undeva, în timp 
ce noi căutăm să dobândim un standard superior de trai departe de țară? 
Oare i-am văduvit de bucuria unei vieți de familie? Sau oare am cedat 
presiunii de a-i abandona acasă deoarece am considerat în mod eronat 
că o dată pe duminică este suficient ca ei să stea la ascultarea Cuvântului 
lui Dumnezeu? 
 

Darurile lui speciale 
În 1 Timotei 4:14 el nu trebuie să „fie nepăsător” de darul său; trebuie să-
l țină la foc mare, sau să „înflăcăreze darul lui Dumnezeu”. Cuvântul este 
avnazwpurei/n avazōpurein și Mounce20 sugerează că ar fi posibil ca pre-
poziției ana din acest verb compus să-i fie conferită forța plenară a lui 
„din nou”. Prin urmare, ideea ar putea fi de a „reaprinde”, astfel, ideea de 
aici și cea exprimată de versiunea NRSV ar putea sugera că Timotei nu și-
a folosit darul așa cum ar fi trebuit și trebuie să reînceapă. Însă majorita-
tea comentatorilor, inclusiv Mounce, scot în relief că aceasta nu pare a fi 
imaginea generală din NT a lui Timotei, pe care Pavel s-a bazat în multe 
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rânduri. Mai degrabă, Pavel l-a încurajat să continue cu ceea ce făcea, păs-
trându-și darul arzând intens, așa cum sugerează și Marshall.21 Să ne 
aducem aminte de Romani 12:11 – păstrează-ți fervoarea spirituală. 
Pune-ți nădejdea în Dumnezeu pentru reînnoirea ei constantă. 

Însă care este acest dar? Comentatori precum Knight, Fee, Marshall și 
Towner22 consideră că este darul Duhului Sfânt. Oare nu se au în vedere 
mai degrabă diferitele abilități pentru slujire și misiune la care Pavel face 
referire în alte pasaje (Rom. 1:11; 12:6; 1 Cor. 1:7; 7:7; 12:4, 9, 28, 30-
31)? Mounce23, de fapt, consideră că referirea este ca Timotei „să-și înflă-
căreze la capacitate maximă darul spiritual de evanghelizare (2 Tim. 4:5) 
pentru a-i contracara pe oponenții efeseni”, iar lucrul acesta n-ar fi nela-
locul lui în epistolă. Dar, per ansamblu, darul spiritual de slujire în sens 
general (nu doar conceptul limitat al evanghelizării) pare a se potrivi mai 
bine în acest context. 

În privința punerii mâinilor, este adevărat că au fost ocazii în Faptele 
Apostolilor când în creșterea bisericii, s-a ajuns la etape noi și semnifica-
tive, precum primirea Evangheliei de către samariteni sau de către uce-
nicii lui Ioan (F.A. 8:17-18; 19:6). Într-un astfel de context, punerea mâi-
nilor a fost menționată în legătură cu darul Duhului Sfânt; dar asemenea 
ocazii a fost speciale și ele nu sunt normative pentru biserica actuală. 
Însă, acest act a fost frecvent în vremurile apostolice (F.A. 6:6) și dovedea 
încrederea și identificarea cu simțământul chemării cuiva, fiind totodată 
un mijloc de a pune deoparte o persoană pentru slujirea lui Dumnezeu. 
Înțeles în modul acesta, nu există nicio problemă cu referirea anterioară 
din 1 Timotei 4:14 la prezbiterii care și-au pus mâinile peste Timotei. Ei 
și-au exprimat încrederea în Timotei, și la fel a făcut și Pavel. Secțiunea 
comentariilor finale de mai jos va spune mai multe despre rolul bisericii 
locale într-o chemare misionară. De asemenea, a se vedea și introducerea 
acestor epistole. 
 

Împuternicirea lui divină  
Înzestrarea pentru misiune sau pentru slujire a lui Timotei trebuia exer-
citată în puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Toate slăbiciunile lui 
Timotei puteau fi depășite prin puterea lui Dumnezeu. De observat, ca și 
în cazul ultimului verset, că ar fi mai bine să înțelegem pneu/ma pneuma 
de aici ca fiind „duh”, dispoziția individuală, mai degrabă decât „Duh”, Du-
hul Sfânt. Dar, desigur că aceste abilități vin toate prin aceeași împuter-
nicire a Duhului! Ceea ce ne-a fost „dat” sunt abilitățile sau calitățile spi-
rituale care trebuie exercitate în puterea Duhului Sfânt. 
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Întâi avem menționarea negativă a slăbiciunii, „teama”. În lumina lui 1 
Corinteni 16:10, se presupune că Timotei putea fi temător în anumite îm-
prejurări. Destul de mulți comentatori sugerează că, cel mai probabil, Ti-
motei era o persoană timidă, reticentă în a apăra în mod public Evanghe-
lia. Însă Mounce24 susține că nu putem traduce pur și simplu dieli,aj di-
elias ca „timiditate”, și pune acest termen în legătură cu Timotei, suge-
rând că era „o persoană sfioasă, timidă”. Cuvântul înseamnă „lașitate”, 
sensul folosit în LXX de nouă ori și, în opinia lui, este îndoielnic că Pavel 
și-ar descrie colegul mai tânăr ca fiind un laș. Prin urmare, pentru Mo-
unce, se pare că aici termenul este folosit doar pe post de contrast pentru 
a sublinia ceea ce Pavel înțelege prin putere. Însă, tonul de pe tot parcur-
sul epistolei, când Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fie credincios și să țină 
piept învățătorilor falși, comunică faptul că Pavel, neîndoielnic, i se 
adresa direct, cerându-i să fie curajos în lucrarea sa misionară. 

Puterea este un atribut al Duhului Sfânt în NT (Lc. 4:14; F.A. 1:8; Rom. 
15:13, 19; Ef. 3:16). Există putere în plinătatea Duhului. Așa cum eviden-
țiază Towner25, potrivit contextului, „puterea” urma să-l capaciteze pe Ti-
motei să fie curajos în mărturisirea adevărului, în pofida amenințării su-
ferinței (2 Tim. 1:8, 13). De asemenea, „dragostea” descrie maniera în 
care darurile lui Timotei trebuia să fie exercitate, o dragoste față de Dum-
nezeu, o dragoste față de cei pierduți, o dragoste față de ceilalți credinci-
oși. Duhul Domnului urma, de asemenea, să-i confere lui Timotei o „minte 
sănătoasă” și o cumpănire temeinică, stăpânire de sine și autocontrol 
asupra gândurilor sau acțiunilor prin care Domnul este glorificat. Astfel, 
aici avem un contrast – va deveni limpede ulterior că oponenții apostoli-
lor și biserica au doar o formă de evlavie, dar îi neagă puterea (3:5); aici, 
lui Timotei i s-a dat putere prin Duhul Sfânt. 
 

Obligația lui personală 
Întrucât Dumnezeu i-a dat lui Timotei nu un duh de lașitate, ci de putere, 
el îl îndeamnă: „Să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru” 
(v8). Să fie oare un ecou al lui Romani 1:16 aici – să nu se rușineze de 
Evanghelie? 

Potrivit sugestiei lui Knight26, kurioj kurios (Domn) este o referire la 
Cristos (vezi 1:2). El este Stăpânul suveran peste fiecare credincios. Ade-
sea, în aceste epistole, El este menționat în felul acesta (1:16, 18; 2:7, 14, 
19, 22, 24; 3:11; 4:8, 14, 17, 18, 22; 1 Tim. 1:14). Pavel nu se referă la 
mărturia „depusă de Domnul”, adică moartea Sa, ci folosește sensul obi-
ectiv, referindu-se la mărturia lui misionară „despre Domnul”. Predica-
rea lui Timotei este cea avută în vedere (vezi 1 Cor. 1:6). 
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De asemenea, lui nu ar trebui să-i fie rușine să se asocieze cu Pavel. 
Acesta din urmă fusese arestat din nou și pus în lanțuri, fiind părăsit 
aproape de toți oamenii. Cuvântul „întemnițat” des,mioj desmios se referă 
de regulă la prizonierii din închisoare și ar trebui acceptat ca reprezen-
tând interpretarea naturală a lui 1:16; 4:6-22. Pavel se vede pe sine ca 
fiind întemnițatul „Lui” (al Domnului), nu al împăratului. „Scopurile lui 
Cristos nu erau sub controlul Romei, ci, erau efectiv date spre adminis-
trare împăratului.”27 Timotei nu trebuie să ezite în a se implica în misiu-
nea lui Dumnezeu, trebuie să proclame Evanghelia și să fie pregătit ca să 
ia parte la aceleași suferințe ca ale lui Pavel. 

Sintagma de aici, „prin puterea lui Dumnezeu”, care folosește kata. 
kata, nu înseamnă că el ar trebui să fie dispus să sufere pentru Evanghelie 
deoarece în ea se găsește putere mântuitoare, ci că, în calitate de coleg 
mai tânăr al lui Pavel, pe măsură ce se va implica în proclamarea mesa-
jului și se va confrunta cu opoziție pentru acesta, el poate fi sigur de pu-
terea care este în conformitate cu măsura resurselor de măreție găsite în 
Dumnezeu Însuși. Interpretarea aceasta se potrivește bine în context, în-
trucât urmează după v7. Există putere din partea lui Dumnezeu care să 
ne capaciteze în mărturia noastră misionară dacă-L vom căuta și dacă 
vom depinde de El.  

Pentru Mounce28, această temă a suferinței unifică epistola. Lui Pavel 
nu-i este rușine să sufere (1:12); Timotei ar trebui să ia parte la aceasta 
ca un bun soldat (2:3); Pavel suferă pentru Evanghelie (2:9); Timotei ar 
trebui să remarce aceasta și să conștientizeze că toți cei care trăiesc vieți 
evlavioase vor suferi persecuție (3:12); el însuși trebuie să fie pregătit 
pentru aceasta (4:5). Oare noi suntem pregătiți pentru rușine și sufe-
rință? Mulți dintre copiii lui Dumnezeu a trebuit să sufere mult pentru 
Cristos și pentru mărturia lor despre El.  

Mounce29 sugerează că v6-14 conțin patru îndemnuri de bază: adu-ți 
aminte de darul tău (v6-7); nu te rușina de Pavel sau de Evanghelie (este 
schițată natura ei), ci fi dispus să suferi pentru ea (v8-12); ține Evanghe-
lia (v13); păzește Evanghelia (v14). De asemenea, pentru el, aproape fie-
care cuvânt și teologia ca întreg sunt cu adevărat pauline și nu trădează 
vreun indiciu al unei origini non-pauline. Paralelismul din v9-10 este 
produsul gândirii creative și semitice a lui Pavel. 
 

Comentariu suplimentar 
În privința chemării și înzestrării lui Timotei și a modului în care biserica 
și-a exprimat încrederea în el, putem menționa mai multe referințe, pre-
cum 1 Timotei 1:18; 4:14; 2 Timotei 1:6. Acestea evidențiază că alții din 
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jurul lui au perceput chemarea lui. Referirea la „punerea mâinilor” de că-
tre prezbiteri și de către Pavel era mijlocul prin care ei puteau să-și de-
monstreze încrederea în el. În acest fel, ei puteau recunoaște chemarea 
lui și să se identifice cu el, întrucât fusese trimis să slujească în cadrul 
misiunii pauline. 

Acesta este un moment nimerit ca să schițăm felul în care o biserică 
locală de astăzi ar trebui să recunoască, să identifice și să mandateze un 
individ spre a sluji în cadrul misiunii lui Dumnezeu. Următoarele sugestii 
sunt un sumar al posibilelor linii călăuzitoare privind modul în care prez-
biterii locali pot plănui o strategie misionară, de asemenea felul în care 
se pot identifica, pot sprijini și pot asigura asistență pastorală celor im-
plicați în misiune. Prezentarea care urmează este o dezvoltare și o revi-
zuire a unui material brut expus înaintea studenților de la cursurile de 
misiune oferite la Irish Baptist College. 
 

Strategie misionară 
Ar trebui stabilită o viziune prin care să fie prezentate obiectivele misio-
nare ale bisericii locale și prin care să fie schițată maniera în care cei din 
conducere pot coopera cu orice consiliu misionar în formarea și operarea 
unui program misionar. 
 

Definiție și viziune 
Întâi de toate, trebuie formulată o definiție biblică a misiunii care să in-
cludă conceptele de „biserică locală”, „misiune” și „misionar”. 

În al doilea rând, trebuie schițate obiectivele oricărei viziuni misio-
nare în cadrul bisericii locale. Acestea trebuie făcute în relație cu dezvol-
tarea unor proceduri precum identificarea, îndrumarea, pregătirea și tri-
miterea indivizilor și cuplurilor spre a sluji acasă sau peste hotare. Opor-
tunitățile misionare, și chiar organizațiile în care sau cu care candidații 
ar putea sluji, ar putea fi sumarizate din când în când. Procedurile ar tre-
bui să cuprindă planificarea asigurării de sprijin financiar adecvat și 
chiar bonificații pentru a împlini cerințe speciale, care ar putea include 
deopotrivă biserica și orice agenție misionară. 
 

Consiliul misionar managerial 
Un consiliu misionar managerial ar trebui să includă păstorul și orice 
prezbiter(i) desemnați de biserică, un secretar misionar și un contabil, și 
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ar putea avea autoritatea de a coopta alți membri ai bisericii care pre-
zintă o preocupare sau un interes dovedit în privința vieții misionare a 
bisericii. 
 
Rol 
Consiliul respectiv ar trebui să susțină o viziune care oglindește circum-
stanțele mereu schimbătoare din interiorul bisericii și nevoile misiona-
rilor. Orice modificare făcută de consiliu în privința viziunii agreate va fi 
aprobată de păstor/prezbiter și de titularii funcțiilor bisericești și ulte-
rior ratificată de biserică. 
 
Responsabilități 
Consiliul ar trebui să caute să organizeze și să încurajeze sprijin eficient 
în rugăciune și în bani, precum și părtășia și grija pastorală față de misi-
onarii bisericii. Ei vor fi în legătură cu alte organizații bisericești și cu alte 
agenții misionare. 

Aceștia ar trebui să năzuiască să-și stabilească un buget misionar 
anual și să administreze alocarea și distribuirea fondurilor pentru misi-
une. Consiliul ar trebui să depună eforturi să organizeze un eveniment 
anual care să se focalizeze pe misiune; de asemenea, se pot pune la dis-
poziție actualizări regulate cu motive de rugăciune și informații și să se 
formuleze cereri specifice pentru mijlocire în întrunirile bisericii. 

Ei vor organiza întâlniri specifice de rugăciune pentru misiune cu sco-
pul de a asigura o mijlocire mai profundă pentru misionari, în mod indi-
vidual și pentru lucrarea lor. În plus, în felul acesta mijlocitorii în rugă-
ciune vor fi încurajați să aibă o viziune mondială. 
 
Aspecte generale 
Învățătura despre misiune va fi susținută prin slujirea regulată de la am-
von și de asemenea va fi considerată o parte integrantă din programul 
educațional general al bisericii destinat tuturor vârstelor. Încurajarea la 
rugăciune regulată și consecventă pentru misionarii bisericii va fi accen-
tuată în discuțiile cu cei care vor să devină membri ai bisericii. 
 
Interviuri 
Cei care simt chemarea la misiune ar trebui să treacă printr-un interviu 
personal cu păstorul/prezbiterii pentru a putea depune mărturie despre 
chemarea lor și pentru a-și evalua adecvarea generală pentru misiune. În 
mod normal, un candidat va avea cel puțin 18 ani, va avea o vechime în 
biserică de cel puțin 12 luni și va avea un istoric consistent de implicare 
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activă în biserică. Conducerea bisericii îi va solicita să parcurgă interviuri 
ulterioare cu consiliul misionar pentru a se discuta suplimentar despre 
sentimentul călăuzirii lor, despre nevoile practice și despre direcția vii-
toare pentru slujire. 
 
Acceptarea unui candidat 
Chemarea unui candidat trebuie confirmată de conducătorii bisericii și 
de consiliul misionar al bisericii. În urma recomandării date de păs-
tor/prezbiteri și de acel for, acceptarea unui candidat va fi confirmată de 
titularii funcțiilor bisericești și adusă la cunoștința membrilor. Sprijinul 
financiar acordat prin fondurile de misiune vor fi supuse unei asemenea 
confirmări. 

Însă, acolo unde, în urma interviului cu păstorul/prezbiterii se consi-
deră că întâlnirea cu consiliul ar fi prematură din considerente de vârstă, 
de lipsă a maturității spirituale sau din orice alt motiv, solicitantul ar pu-
tea fi încurajat, cu încuviințarea consiliului și a altor titulari ai funcțiilor 
bisericești, să-și asume o anumită formă de slujire activă în biserică în 
vederea evaluării suplimentare a dezvoltării lui spirituale.  

Candidații vor fi în mod normal încurajați, dacă nu s-a făcut deja 
aceasta, în consultare cu păstorul/prezbiterul, să parcurgă o pregătire 
adecvată pentru lucrare, fie în cadrul unui colegiu de formare a misiona-
rilor, fie într-un colegiu biblic. 

Înscrierea la un colegiu sau într-o organizație misionară ar trebui în-
soțită de recomandarea bisericii, îndeosebi fiind inclusă aprecierea for-
mulată de păstorul/prezbiterii acesteia și a consiliului misionar. Sprijinul 
financiar venit prin fondurile pentru misiune vor fi supuse unei aseme-
nea recomandări și confirmări de către titularii funcțiilor bisericești. Ra-
poarte despre progresul periodic vor fi cerute de către conducere de la 
orice agenție de pregătire.  
 
Aspecte financiare 
„Partea luată la Evanghelie” (Fil. 1:5) și „darea…pentru nevoile mele” (Fil. 
4:15-16) implică recunoașterea și îndeplinirea responsabilității bisericii 
în a dărui pentru misiune. Prin urmare, membrii bisericii vor fi învățați 
să dăruiască în mod sistematic, precum și spontan, spre a se asigura că 
dărnicia pentru misiune nu doar că este menținută, ci sporită în vederea 
îndeplinirii obligațiilor misionare. 
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Fondul de Misiune 
1. Fondul de misiune va cuprinde: 

a. Un cont general care să asigure bonificații misionare, care să 
susțină programele de slujire pe termen scurt și care să împli-
nească diferite nevoi de natură urgentă și excepțională. 

b. Un cont pentru situații neprevăzute care acopere cheltuielile 
pastorale. 

 
2. O declarație financiară a bisericii despre dărnicia pentru misiune 

din decursul anului încheiat pe 31 decembrie va fi prezentată de 
către casierul departamentului misionar la Adunarea Generală 
anuală. 

 
3. Declarația financiară anuală va acoperi intrările și ieșirile din fon-

dul de misiune și dărnicia directă pentru misiune a oricărei orga-
nizații bisericești. Declarația va fi inclusă ulterior în raportul 
anual al bisericii alături de detaliile personalului misionar. 

 
4. Bugetul recomandat va fi trimis anual la titularii funcțiilor biseri-

cești pentru aprobare și adoptare ca parte din bugetul general al 
bisericii pentru anul următor. 

 
Surse de venit 
Pot fi alocați bani pentru fondul de misiune din următoarele surse: 
 

a. Cutii pentru misiune, care să fie deschise de trei ori pe an (febru-
arie, iunie și octombrie). 

b. Daruri de la cei care și-au luat angajamentul dărniciei. 
c. O zeciuială din contul general al bisericii. 
d. Colectele de la serviciile din timpul săptămânii care altminteri n-

ar fi donate unor organizații sau vorbitori de profil misionar. 
e. Alte daruri din partea organizațiilor bisericești, persoanelor indi-

viduale și din alte surse care sunt acceptate de consiliu. 
 
Metoda de alocare și distribuire a tuturor banilor primiți în fondul de mi-
siune va fi lăsată la decizia însoțită de rugăciune a consiliului. 
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Grija pentru personalul misionar al bisericii 
Va constitui o responsabilitate a consiliului păstrarea legăturii cu în-
treaga familie a misionarilor bisericii, fie în timpul pregătirii, fie pe câm-
pul de misiune sau în timpul îndeplinirii responsabilităților de acasă. 
Adesea, misionarii au nevoie de încurajare când sunt pe câmpul de misi-
une. 

Întrucât informările actualizate din partea misionarilor sunt esențiale 
pentru rugăciunea în cunoștință de cauză și pentru sprijinul financiar, în-
tregul personal misionar va trebui să coopereze în oferirea regulată a 
unor asemenea informații și vești. Consiliul va încuraja, acolo unde este 
posibil, vizitele pastorale la misionari pe câmpul de misiune. 

În timpul îndeplinirii responsabilităților de acasă, misionarii care lu-
crează peste hotare vor fi primiți în cadrul părtășiei bisericii, oferindu-li-
se oportunități de a vorbi și împărtăși despre lucrarea lor. De asemenea, 
se va depune orice efort pentru a se asigura că perioada de odihnă a mi-
sionarului este garantată și respectată. Responsabilitatea bisericii pentru 
a ajuta la asigurarea asistenței rezonabile în domeniile educațional, fi-
nanciar și pastoral al familiilor misionarilor ar trebuie de asemenea să 
fie conștientizată de consiliu. 
 
Slujirea misionară pe termen scurt 

1. Membrii bisericii care doresc să ia parte la slujiri evanghelistice 
pe termen scurt peste hotare sau pe plan local, în timpul vacanței 
de vară sau altcândva, ar trebui întâi să ceară sfatul păstoru-
lui/prezbiterilor. Persoanele sub 18 ani vor trebui să aibă apro-
barea părinților. 

2. Consiliul va sta, de asemenea, la dispoziție pentru a oferi litera-
tura necesară privitoare la oportunitățile adecvate de evangheli-
zare din timpul verii. 

3. În conformitate cu decizia consiliului, o contribuție ar putea fi 
dată din fondurile de misiune pentru cheltuielile de călătorie și 
întreținere ale slujitorului pe termen scurt. În astfel de împreju-
rări, în mod normal se aplică următoarele condiții: slujirea pe ter-
men scurt se va derula în mod normal pe o perioadă care nu de-
pășește 3 luni; să fie prevăzută calitatea de membru a persoanei 
respective ori a părinților; o preocupare sinceră pentru misiunea 
mondială. 
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Asemenea linii călăuzitoare practice pot fi deosebit de utile în încercarea 
de a face să înainteze misiunea lui Dumnezeu, care este sarcina și respon-
sabilitatea supremă a bisericilor locale și a persoanelor individuale. 
 

Mesajul misionar proclamat de Pavel  
Așadar, menționarea Evangheliei (v8) duce în v9-12 la o interpretare și 
expunere a principalelor lor elemente și la desemnarea lui Pavel ca să o 
predice și să-i răspundă. Întreaga secțiune constituie o singură propozi-
ție lungă în textul grecesc. Sunt patru apariții ale lui euavggelion euan-
gelion în Epistolele către Timotei și Tit (1 Tim. 1:11; aici în v8, apoi v10 
și 2:8). Timotei este încurajat să rabde suferințele amintindu-și de măre-
ția mântuirii pe care el însuși a experimentat-o și pe care este chemat să 
o proclame.  

Secțiunea are o formă ritmică echilibrată, ceea ce i-a făcut pe unii să 
se gândească la posibilitatea că ar fi fost parte dintr-un imn, însă, pentru 
Marshall30, întrucât conținutul este în armonie cu contextul și lipsește 
orice formulă introductivă, este cert că limbajul este cel al autorului. Așa 
cum a fost afirmat de către Mounce anterior, se poate merge mai departe 
și să se afirme neîndoielnic că terminologia folosită și teologia exprimată 
înseamnă că putem pretinde că aceste versete sunt pe deplin pauline. 

Pavel enunță adevărurile despre mântuire proclamate în Evanghelie:  
 

- Mesajul misionar indică spre SURSA mântuirii – în Dumnezeu 
Însuși și în conformitate cu planul Lui etern. 

- Evanghelia face de cunoscute MIJLOACELE mântuirii – chiar dacă 
ea a fost planificată în eternitate, totuși este înfăptuită în timp prin 
„arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos”; El a „nimicit moartea” 
și a adus „viața” prin moartea Sa pe cruce. 

- Ea descoperă BINECUVÂNTĂRILE mântuirii – viața și nemurirea. 
- Ea subliniază TEMELIA mântuirii – prin harul lui Dumnezeu, nu 

prin faptele omenești. 
 
În final, ea evidențiază CHEMAREA efectivă a lui Dumnezeu – o chemare 
dată prin proclamarea Evangheliei pentru care Pavel a fost desemnat 
predicator. 

Mai întâi, în v9 găsim chemarea (timpul aorist care exprimă o acțiune 
încheiată în trecut) făcută la această mântuire. Knight31 explică faptul că 
termenul kalew kaleō este folosit în Noul Testament și, îndeosebi de Pa-
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vel, cu referire la o „chemare” care este efectivă, adică cu referire la ale-
gerea unei persoane pentru mântuire (Rom. 8:30; 9:11; 1 Cor. 1:9; Gal. 
1:6; 5:8; 1 Tes. 5:24). Dumnezeu ne cheamă în mod eficace prin interme-
diul proclamării Evangheliei. Observați, de asemenea, că aici este desco-
perit faptul că Dumnezeu ne cheamă „cu o chemare sfântă”. Dativul klh,sei 
a`gi,a| klēsei hagia ar putea fi un dativ instrumental (a) „chemat printr-o 
chemare sfântă”, adică una care provine de la un Dumnezeu sfânt; (b) un 
dativ de interes sau intenție: El ne-a chemat spre o viață sfântă; (c) un 
dativ de calitate: prin care am fost chemați, adică într-o manieră sfântă.  

Mounce nu este dispus să facă distincții aici. Un Dumnezeu sfânt face 
o chemare sfântă pentru credincioși, care sunt chemați la un stil de viață 
diferit, de la o viață de păcat, la o viață de sfințenie. El a explicat deja an-
terior în secțiunea sa de comentarii că ar mai trebui remarcat și următo-
rul lucru: „În vreme ce mare parte din epistolele pastorale se concen-
trează asupra unui comportament adecvat, v9-10 oferă un fundament te-
ologic solid pentru o trăire neprihănită.”32 

Această mântuire n-a fost bazată pe ceva ce noi am făcut. Marshall evi-
dențiază că sintagma „prin fapte” este folosită de Pavel pentru a afirma 
clar fundamentul judecății lui Dumnezeu asupra păcătoșilor (Rom. 2:6; 2 
Cor. 11:15; 2 Tim. 4:14; cf. 1 Pet. 1:17) astfel încât accentul de aici este 
că, deși Dumnezeu judecă pe baza faptelor, El nu mântuiește pe acel te-
mei.33 Mântuirea noastră n-are nimic de-a face cu meritul uman (Tit 3:5). 
Pavel subliniază că ea vine „după hotărârea Lui și după harul” Lui. Obser-
vați că ivdi,an idian „a Lui”, accentuează întâi „scopul”, suveranitatea de-
ciziei lui Dumnezeu34 sau planul etern, însă apoi evidențiază într-un mod 
aparte „harul”, contrastându-l cu ta. e;rga h`mw/n ta erga hēmōn „faptele 
noastre”. Harul nu este doar favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, așa 
cum sugerează unii, ci favoarea opusă meritului, adică atunci când noi 
merităm contrarul, doar mânie (Ef. 2:3; 5:6)! Knight35 sugerează, de ase-
menea, că, „în Cristos Isus”, semnifică faptul că harul lui Dumnezeu ne 
este adus prin persoana și lucrarea lui Cristos. 

Ideea aceasta este enunțată aici. Mântuirea noastră se datorează lu-
crării lui Cristos. Scopul lui Dumnezeu în mântuirea noastră, exprimat 
prin planul Său anterior creației, a fost descoperit în istorie prin arătarea 
lui Cristos, Mântuitorul, la vremea prezentă. Termenul pentru venirea lui 
Cristos – epifania Lui, a fost deja întâlnit în diferite locuri din 1 Timotei și 
Tit. Acest cuvânt este folosit exclusiv despre Cristos și se referă, fie la a 
doua Lui venire, fie, ca și în cazul de față, la tot ceea ce presupune prima 
Sa venire, întruparea, moartea și învierea și ceea ce a realizat acea venire. 



Epistolele către Timotei și Tit 

297 

Pentru a sumariza, aici se subliniază intervenția mântuitoare a lui Dum-
nezeu în Cristos. Pavel folosește participii de contrast pentru a reliefa re-
zultatele arătării Lui, și anume, binecuvântările care izvorăsc din moar-
tea Lui. 

Prin prisma formulării negative, El a „nimicit moartea”, nu poate în-
semna că a eliminat-o, întrucât o cunoaștem pe baza experienței de zi cu 
zi. Verbul katarge,w katargeō înseamnă că El a „distrus-o” sau „a făcut-o 
ineficientă”. Alte pasaje din NT subliniază această realitate. Isus a învins 
moartea sau a răsturnat-o astfel încât ea nu mai poate fi victorioasă asu-
pra credinciosului care nu trebuie să se teamă de ea (Evr. 2:15). Moartea 
reprezintă o „adormire” și un „câștig”, întrucât este poarta spre a fi „cu 
Cristos”, ceea ce este „cu mult mai bine” (1 Tes. 4:14; Fil. 1:21, 23). Deși 
un credincios moare, el nu va „muri niciodată” (In. 11:25-26). Moartea nu 
ne va putea niciodată despărți de Dumnezeu (Rom. 8:38-39). Sau, așa 
cum Mounce sugerează în privința acestei expresii, referirea poate fi la 
(1) boldul morții, durerea acestuia fiind înlăturată deoarece dincolo de 
mormântă se află viața și nemurirea (2) moartea ca pedeapsă pentru pă-
cat, puterea supremă din arsenalul lui Satan (3) moartea spirituală, se-
pararea eternă de Dumnezeu, de care Cristos ne eliberează (vezi și 
Knight36). Mounce admite că aceste distincții ar putea fi de o subtilitate 
exagerată: 
 

Deși Timotei și toți credincioșii trebuie să aștepte până la împlinirea finală 
pentru a vedea moartea distrusă (1 Cor. 15:26), în esență, moartea a fost deja 
distrusă de lucrarea lui Cristos, iar credincioșii pot să-și trăiască viețile într-
o stare de siguranță deplină cu privire la ceea ce s-a întâmplat și ce se va 
întâmpla.37 

 

Într-o formulare pozitivă, Isus a adus la lumină viața și imortalitatea. 
Pentru Marshall38, cei doi termeni formează o hendiadă, sensul fiind de 
viața nemuritoare. „Viața aceasta nu este creată de Cristos. Mai degrabă 
ea deja exista în sfera divină, iar ceea ce face Cristos este să descopere 
existența ei și posibilitatea de a lua parte la ea.” Mounce39 enunță ideea 
că „viața” este un subiect paulin obișnuit (37 de apariții), descriind nu 
descrie simpla viață fizică, ci plinătatea vieții care constituie experiența 
prezență a existenței escatologice promisă credincioșilor prin Isus Cris-
tos. Termenul „nemurire” avfqarsi,a aftarsia este, de fapt, „incoruptibili-
tate”, care este o caracteristică a existenței lui Dumnezeu (1 Tim. 1:17). 
Aici, fiind legată de „viață”, înseamnă a fi nemuritor, presupunând biru-
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ința asupra morții și existența în domeniul divin. Această realitate alter-
nativă – viața veșnică – este disponibilă în Cristos. Pentru Knight40, cu-
vântul „noi” desemnează comunitatea creștină ca întreg (cf. 2:11-13), 
deși s-ar putea aplica îndeosebi lui Pavel și Timotei, așa cum indică de-
semnarea celor „chemați” de Dumnezeu. 

Cristos oferă viață și nemurire tuturor celor care se bazează pe El. 
Cristos le-a adus pe acestea la lumină prin faptul că le manifestă în viața 
supranaturală și spirituală pe care credincioșii o primesc. De asemenea, 
binecuvântările trebuie revelate prin predicarea Evangheliei, așa cum 
vom vedea. Astfel, Stott41 scrie despre Evanghelia lui Dumnezeu – carac-
terul ei (ce este ea) – recrearea omului și transformarea potrivit sfințe-
niei lui Cristos; sursa ei (de unde provine) – nu din virtutea faptelor noas-
tre, ci din virtutea scopului etern al harului lui Dumnezeu; temeiul ei (pe 
ce se bazează) – arătarea lui Cristos și nimicirea morții. De aceea, în 
aceste versete avem un rezumat al mesajului misionar. 
 
Chemarea lui Pavel v11-14 
Pavel este acum constrâns să se refere la chemarea lui și la partea luată 
de el în proclamarea acestui mesaj. Towner42 consideră că Pavel se pre-
zintă pe sine ca model pentru Timotei, iar apoi îi adresează îndemnul de 
a fi credincios. 

Mai întâi, Pavel explică faptul că a fost „desemnat” sau pus deoparte 
pentru Evanghelie, o afirmație similară celei din 1 Timotei 2:7, dar lipsită 
de accentul pe slujirea între neevrei, de care nu este nevoie aici. Diateza 
pasivă presupune că cititorii vor pricepe că desemnarea lui a fost făcută 
de Dumnezeu. Pavel prezintă o schiță cuprinzătoare a slujirii lui.  
Există trei aspecte ale slujirii lui Pavel: 
 
Un propovăduitor - termenul este kh/rux kērux, găsit și în 1 Timotei 2:7 
și în 2 Petru 2:5, care-l identifică pe Noe ca un „propovăduitor al nepri-
hănirii”. Mounce43 explică faptul că, în acea cultură, un herald era un 
„strigător” la vânzări publice, la ceremonii religioase, sau unul care pro-
clama acțiuni oficiale (precum taxe noi) și anunța eliberarea sclavilor. Un 
herald anunța începutul jocurilor publice, numele fiecărui participant și 
pe cel al tatălui câștigătorului, de asemenea mai putea anunța sosirea 
unui rege sau ordinele acestuia. Cerințele importante pentru o astfel de 
vocație erau o voce puternică și capacitatea de a repeta cu acuratețe ce i 
s-a spus. Sensul fundamental nu este atât de mult de „a predica Evanghe-
lia”, pe cât de „a face public ceva” (cf. Mc. 1:45; 5:20; 7:36; Lc. 8:39). Ce 
pildă a fost Pavel pentru Timotei - și, desigur, pentru noi! 
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Un apostol – Pavel îl văzuse pe Domnul înviat și fusese trimis de El. În-
temeiase biserici și fusese un destinatar și un custode al adevărului divin. 
 
Un învățător – acest titlu cuprinde grija sa pastorală, epistolele sale și 
slujirea publică. Implicarea lui Pavel în misiunea lui Dumnezeu este to-
tală. 

Întrucât Pavel s-a implicat în aceste lucrări, a suferit – sau suferă, în-
trucât este folosit timpul prezent. Aceasta este tema înspre care totul se 
îndreaptă. Învățătura din aceste versete este că există un principiu de 
bază potrivit căruia proclamarea Evangheliei, slujirea, suferința și pri-
goana, merg mână în mână, sau, potrivit exprimării lui Towner, „Experi-
ența lui este paradigmatică.”44 Toate acestea au scopul de a-l îndemna pe 
Timotei să accepte suferința prin a urma el însuși exemplul lui Pavel în a 
proclama Evanghelia. Există o legătură clară cu v8. 

Pavel a afirmat anterior în Epistola către Romani că, date fiind puterea 
Evangheliei pentru mântuire și noul statut al neprihănirii înaintea lui 
Dumnezeu prin credință, el nu se rușinează de aceasta (Rom. 1:16-17); 
acum, aflat într-o stare extremă de suferință și așteptându-și moartea 
într-o închisoare romană, mentalitatea lui este aceeași: „dar nu mi-e ru-
șine”. Este limbajul din 2 Corinteni 4:8-9. 
 
Încrederea lui Pavel 
Termenul „știu” continuă atitudinea de siguranță prevalentă pe tot par-
cursul discuției. Natura intens personală a discuției este văzută prin nu-
mărul de verbe la persoana întâi pe care Pavel le folosește. 

„În cine am crezut” este o referire nu la a crede într-un sens al subscri-
erii la un crez; este utilizarea generală de către Pavel a cuvântului ca de-
semnând încrederea personală în Dumnezeu. Când Pavel afirmă: „am 
crezut/m-am încrezut”, el folosește timpul perfect în sensul de „am cre-
zut și încă mai cred”, sau „sunt pe deplin convins” - și încă sunt așa. Ob-
servați că Pavel se referă la thn. paraqh,khn mou, tēn parathēkēn mou, li-
teral „depozitul meu”, sau „ceea ce am dat spre păstrare”. Am văzut ante-
rior că termenul a fost folosit cu referire la bani, documente, lucruri lă-
sate de oameni în templu pentru a fi ținute în siguranță. Prin urmare, 
oare acest „depozit” trebuie interpretat ca ceva ce Dumnezeu i-a încre-
dințat lui Pavel, sau ceva ce Pavel i-a încredințat lui Dumnezeu? Pentru 
unii, Pavel se referă în principal la încrederea lui în Dumnezeu ca să pă-
zească Evanghelia încredințată lui sau lucrării lui – vezi de exemplu 
Guthrie, Stott, Ridderbos, Barrett și Kelly. Pentru alții, este vorba despre 
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mântuirea lui, el însuși, viața lui – Calvin, Fee, Hendriksen, Barclay și 
Lock. 

Este de înțeles propunerea că ar fi o referire la Evanghelia pe care 
Dumnezeu a încredințat-o slujitorului Său, întrucât Evanghelia a fost 
tema prezentă aproape în fiecare verset începând cu v8. Din nou, în v14, 
același cuvânt este folosit cu referire la Evanghelie (vezi și 1 Tim. 6:20). 
De asemenea, s-ar potrivi cu dorința mare a apostolului ca Timotei să ră-
mână credincios Evangheliei și să încerce să o dea mai departe altora (2 
Tim. 2:2). 

Însă Dumnezeu nu păzește Evanghelia. Pare mai bine să înțelegem 
această afirmație făcută de Pavel ca referindu-se la ceea ce apostolul i-a 
încredințat lui Dumnezeu. Astfel, oare ar trebui să-l vedem aici pe Pavel 
și mântuirea sa finală? Pentru Mounce45, s-ar părea că versetul se referă 
mai natural la ceea ce apostolul i-a încredințat lui Dumnezeu. De aseme-
nea, contextul suferinței împreună cu Dumnezeul care este în stare să-i 
păzească viața, înclină balanța sprijinului spre această perspectivă. Din 
nou, „până în ziua aceea” se potrivește mai bine cu faptul că sufletul lui 
Pavel este păstrat în siguranță. Marshall46 este atras de a doua variantă, 
dar în final preferă să o vadă ca fiind ceea ce Pavel încredințează succe-
sorilor lui. Însă afirmația introductivă indică spre ceva ce Pavel a așezat 
în grija și spre păstrarea lui Dumnezeu. Din nou, din perspectiva suferin-
ței, Timotei este încurajat să se încredințeze pe sine lui Dumnezeu întru-
cât El este Cel care – în Cristos – a abolit/a neutralizat puterea morții și 
ne poate păzi chiar și când trecem prin ea. 
 
Preocuparea lui Pavel 
Aceste versete continuă îndrumările date de Pavel lui Timotei. Aici, apos-
tolul se întoarce la apelul său direct adresat lui Timotei (v8). Acum el tre-
buie să „țină” Evanghelia și să o „păzească”, fiind confruntat cu perspec-
tiva ereziilor provenite de la învățătorii falși la care face referire mai târ-
ziu (2:14 și urm.; 3:1 și urm.; 4:3 și urm.). Astfel, așa cum Dumnezeu pă-
zește viața lui Pavel (și a lui Timotei), tot așa acesta din urmă trebuie, la 
rândul lui, să păzească47 adevărurile fundamentale exprimate prin Evan-
ghelie. 
 

Provocarea lansată de Pavel v13-14 
Timotei trebuia să țină sau să păstreze (se folosește imperativul prezent) 
„învățăturile sănătoase”, tiparul apostolic al adevărului, mesajul misio-
nar. Conceptul „învățături sănătoase” sau „învățături salubre” reprezintă 
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o temă a acestor epistole. Acceptarea adevăratei Evanghelii aduce o astfel 
de binecuvântare, făcându-i pe cei din poporul lui Dumnezeu sănătoși 
spiritual, în contrast cu învățăturile false ale oponenților care răspândesc 
doar cangrenă (2 Tim. 2:17). 

Sintagma „pe care le-ai auzit de la mine” ne reamintește că dorința lui 
Pavel este ca Evanghelia să fie transmisă de la o persoană de încredere la 
alta. Mounce48 explică faptul că lui Pavel i s-a încredințat mesajul (1 Tim. 
1:11; 2:7; Tit 1:3; 2 Tim. 1:11; 1 Cor. 9:17; 11:2; Gal. 1:1; 2:7; 2 Tes. 2:15; 
3:16); apoi i-a fost încredințat lui Timotei (1 Tim. 1:18; 2 Tim. 1:13-14; 
2:2; 3:14), care, la rândul lui, trebuia să-l încredințeze altor oameni cre-
dincioși (vezi versetele care urmează, 2 Tim. 2:1-2). Pentru el, acesta nu 
este un transfer formal de putere și crez întâlnit în secolul al doilea; este 
pur și simplu o accentuare a păstrării adevăratei Evanghelii în baza învă-
țăturilor lui Cristos și a interpretării apostolice a vieții și morții Lui. 
Această accentuare se găsește și în alte epistole ale lui Pavel (Rom. 16:17; 
Gal. 1:12; Ef. 4:12; Col. 2:7; 2 Tes. 2:15) și ar fi natural pentru el să evi-
dențieze aceasta aici, întrucât Pavel știe că vremea ca el să păzească acest 
dreptar este pe sfârșite. 

Nu este suficient doar păzirea Evangheliei – cum este păzită este deo-
sebit de important. Trebuie păzită „cu credința și dragostea care este în 
Cristos Isus.” Ce se are în vedere aici? Fără îndoială că semnificația in-
clude accentuarea faptului că Timotei trebuie să creadă în mod personal 
ce îi învață pe alții. Trebuie să existe o acceptare din toată inima a acestor 
adevăruri fundamentale. De asemenea, el trebuie să aibă credință în 
Dumnezeu care să-l capaciteze să le proclame în contextul opoziției. El 
trebuie să fie motivat de dragostea pentru Dumnezeu, Al Cărui adevăr 
este, și de dragostea pentru oameni, întrucât el caută binecuvântarea lor 
spirituală. Prin urmare, pentru Stott49, Timotei și Pavel trebuie să comu-
nice Evanghelia (asemenea nouă astăzi), în modalități proaspete; să su-
fere pentru Evanghelie, mai degrabă decât să o cosmetizeze sau să eli-
mine elementele care cauzează ofensă, și să păzească Evanghelia, păs-
trând-o curată și completă cu orice preț. Însă el trebuie, de asemenea, să 
aibă dragoste în inima lui, în timp ce încearcă să o facă de cunoscut. 

Timotei trebuia să păzească mesajul misionar cu puterea lui Dumne-
zeu; prin locuirea Duhului Sfânt – vezi 1 Corinteni 6:19; și aici, în acest 
capitol, v7. Pentru Knight50, apelul vine sub o formă circulară – începe și 
se încheie cu Duhul lui Dumnezeu și cu puterea Lui. Duhul lui Dumnezeu 
din Timotei urma să-l întărească, capacitându-l să facă de cunoscut ade-
văratul mesaj. Aici vei descoperi ungerea de a proclama adevărul lui 
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Dumnezeu – în experimentarea puterii Duhului. În felul acesta, putem fi 
eficienți în misiunea lui Dumnezeu. 
 

Pavel ca slujitor abandonat 
Pavel îi oferă lui Timotei în v15-18 exemple negative și pozitive care să-i 
susțină îndemnul. Lock51 le consideră exemple de lașitate și curaj. 
Această dezvăluire personală a lui Pavel i-a deteminat pe Mounce52, ală-
turi de alți comentatori, să susțină că aceasta îi indică, fără îndoială, au-
tenticitatea. În plus, el adaugă că până și cei care consideră epistolele ca 
nefiind pauline vor găsi aici un fragment autentic, ca și în alte capitole din 
aceste epistole. 

Pavel face referire la cei care l-au părăsit – referirea pare a se focaliza 
pe abandonul personal (me me „mine” este folosit), mai degrabă decât pe 
cel al Evangheliei, cu toate că o respingere a învățăturii lui Pavel poate fi 
subînțeleasă. Sigur, abandonul lor face loialitatea lui Timotei cu atât mai 
importantă.53 

„Cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit”. Nu are sensul de fiecare per-
soană, întrucât, în mod evident, Onisifor (v16-18) și Timotei, care era în 
orașul principal, Efes, nu-l abandonaseră; este improbabil că ar fi o refe-
rire la asiaticii care se aflau în Roma – chiar dacă s-au reîntors în Asia; 
nici nu este vreun indiciu că îi cuprinde doar pe conducători54, ceea ce ar 
fi dificil, întrucât este folosit termenul pa,ntej pantes „toți”; fără îndoială 
că se referă la creștini în general. 

Sunt menționați doi bărbați în mod specific, Figel și Ermogen, care ar 
fi putut fi conducători în biserică sau prieteni/colegi lucrători asemenea 
lui Dima (4:10). Ei nu sunt menționați în altă parte în Noul Testament. Se 
face referire la Ermogen în scrierea apocrifă Faptele lui Pavel și ale Teclei 
ca fiind un arămar, care, alături de Dima, „erau plini de ipocrizie și l-au 
lingușit pe Pavel ca și când l-ar fi iubit.”55 Îndemnul implicit de aici, din 2 
Timotei, este ca Timotei să nu facă așa cum au făcut aceștia. Contrastul 
este cu dedicarea manifestată de Onisifor (v16-18). Loialitatea lui este 
exprimată în aceste versete într-o singură propoziție în greacă. 
 

Dedicarea prețuită de Pavel  
Exemplul pozitiv pentru Timotei este cutezanța și dedicarea lui Onisifor. 
El este menționat doar aici în Noul Testament, dar, din nou, ca și în cazul 
lui Ermogen, se face referire la el în scrierea apocrifă din secolul al doilea, 
Faptele lui Pavel și ale Teclei. Familia lui este menționată în 4:19; astfel, 
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se pare că el era un asiatic din Efes. Intenția este ca Timotei să-i urmeze 
pilda. 

Pavel scrie: „Domnul să-și verse îndurarea peste casa…”. Observați că 
stăpânul unei case era cineva care era într-o stare materială destul de 
bună, deținând proprietăți, pământ și robi. Pavel dorește pentru casa lui 
Onisifor să fie binecuvântată cu îndurarea lui Dumnezeu. Ulterior, el ex-
primă aceeași dorință privitoare la îndurare pentru Onisifor însuși (v18). 
Această năzuință pentru familia lui nu ar trebui neapărat să fie înțeleasă 
ca o rugăciune de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Poate fi interpretată 
într-o manieră similară lui Romani 15:5; 2 Tesaloniceni 3:16, adică, drept 
o dorință de-a lui Pavel. 

Este oare posibil ca Onisifor să fi fost arestat? Oare stăpânul casei să 
fie murit? Nu știm. Sensul ar putea fi pur și simplu că el era separat de 
membrii familiei lui, dacă acesta plecase de curând de la Pavel. Deci Pavel 
se gândea la familia acestuia, întrucât la momentul respectiv erau fără el. 
Ar trebui de asemenea să se remarce că, deși „îndurare” din v18 este aso-
ciată cu „ziua aceea”, ea poate fi acordată de Dumnezeu în prezent – „în-
durarea” este o binecuvântare menționată în 1:2 și Pavel a experimentat-
o la rândul lui când s-a convertit (1 Tim. 1:13-16). Astfel, Pavel dorește 
grija plină de compasiune și protecția lui Dumnezeu pentru casa acestuia 
lipsită de stăpânul ei. În privința lui Onisifor, următoarele calități sunt 
văzute la acest bărbat: 
 
Perseverență 
Onisifor avea perseverență și rezistență. L-a căutat din greu pe Pavel în 
Roma și nu s-a lăsat până nu l-a găsit. Observăm că doar aici este menți-
onat locul întemnițării lui Pavel, și anume Roma. Potrivit evidențierii lui 
Mounce56, condițiile întemnițării lui Pavel par mult mai dificile decât cele 
din Faptele Apostolilor 28:23, 30-31. Aceasta nu era o casă cu posibilita-
tea de vizitare, ci, posibil, un loc păzit și izolat – vezi și 2:9, unde se spune 
că este tratat ca un „făcător de rele”, sau ca un „criminal aprig”. Și totuși, 
Onisifor nu s-a descurajat în căutarea lui. Întotdeauna este deosebit de 
important să stai alături de cineva care trece prin necazuri. Ai făcut vre-
odată lucruri ieșite din comun ca să înfăptuiești așa ceva? 
 
Curaj 
Onisifor nu s-a rușinat de „lanțul” lui Pavel, care, în opinia lui Knight57, 
trebuie înțeles asemenea referirilor din alte locuri, adică într-un sens li-
teral. Onisifor a dovedit o dedicare profundă față de Pavel și a fost pregă-
tit să-și asume riscul de a fi considerat simpatizant sau complice de către 
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autorități, precum și prieten, vecin și asociat de afaceri cu acesta.58 Im-
plicațiile tuturor acestor aspecte pentru Timotei sunt clare (v8). Onisifor 
este un exemplu de loialitate curajoasă.59  
 
Încurajare 
Adeseori i-a făcut parte de încurajare lui Pavel (v16). Verbul poartă ideea 
de a revigora sau de a reîmprospăta pe cineva. Vezi termenii înrudiți din 
Faptele Apostolilor 3:21, „așezarea din nou” și din Romani 15:32 „să mă 
răcoresc cu voi”. Oare i-a adus provizii de hrană? Sau, potrivit lui 
Knight60, să fi fost vorba mai degrabă de faptul că prezența lui l-a inspirat 
pe Pavel? Observați că „de multe ori” s-a întâmplat aceasta. Adverbul stă 
într-o poziție de emfază. El este un exemplu de primă mână a cuiva care 
în mod constat și sacrificial a exercitat slujba de încurajare. N-ar trebui 
niciodată să subestimăm valoarea vizitelor și prezenței alături de cei care 
sunt în necaz. 
 
Dedicare 
Pavel își aduce aminte cum Onisifor l-a ajutat – sau l-a „slujit” (verbul este 
diakone,w diakoneō) în multe moduri. Prin urmare, el a fost în armonie 
cu numele său, care înseamnă „un aducător de profit”. La nivelul atitudi-
nii de slujitor față de Dumnezeu și față de alții, a avut motivația potrivită. 
A avut o inimă de slujitor. Formele felurite de slujire la care s-a dedat 
Onisifor sunt transmise prin folosirea pluralului neutru o[sa hosa, tradus 
în diferite moduri în versiunile englezești, precum „toată slujirea” (RSV); 
„numeroasele slujiri” (NEB); „cât de multe moduri” (NKJV); cât de multe 
lucruri” (ESV). 
 

Comentariu suplimentar 
Dorința lui Pavel pentru Onisifor exprimată în v18 a fost interpretată de 
unii ca un exemplu de rugăciune pentru cei morți. Însă, această dorință 
nu este o rugăciune care să vizeze vreun fel de mântuire post-mortem, de 
parcă suficient de multă rugăciune L-ar putea determina pe Domnul să 
ofere așa ceva, și este improbabil că aceasta reprezintă o aluzie la sfatul 
dat în 2 Macabei 12:43-45.61 În replică, se poate spune întâi că este posi-
bil ca acest frate să fi murit; dar, așa cum s-a menționat mai sus, poate că 
pur și simplu a fost despărțit de familia lui la acest moment.  

Din nou, Knight62 evidențiază că este posibil ca Pavel să vorbească 
despre familia cuiva (1 Cor. 1:16) și despre „ziua aceea” (v12) când el 
însuși era încă în viață, și la fel erau și alți credincioși (4:8). Din nou, el 
poate rosti o binecuvântare escatologică asupra unei biserici în vremea 
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în care cei care o compun sunt încă în viață (1 Tes. 5:23). Ar trebui re-
marcat și că dorința lui Pavel nu este adresată direct lui Dumnezeu, așa 
cum este rugăciunea, ci este o enunțare a speranțelor lui Pavel pentru 
Onisifor cu privire la „ziua aceea”. Fie ca Domnul să-i facă parte de… ziua 
aceea”. Observați jocul de cuvinte de aici. „Fie ca cel care a găsit îndurare, 
să găsească îndurare și în ziua aceea”. 

Se poate susține că această speranță este în armonie cu învățătura NT 
în plan general privitoare la credincioși și la „ziua aceea”, și anume, do-
vezile îndurării în viața lui Onisifor demonstrează realitatea relației lui 
cu Isus (vezi și Mat. 5:7; 10:42; 25:36; Rom. 2:5-11; Iac. 2:12-13). Prin 
urmare, această referire din 2 Timotei nu vorbește despre Pavel care se 
roagă pentru cei morți. Pavel doar privește înainte spre scaunul de jude-
cată și-și dorește ca Dumnezeu să-și aducă aminte de bunătatea slujito-
rului Său față de Pavel, bunătate care dovedește credința lui autentică. 

Remarcați că termenul kurioj kurios „Domn” este folosit de două ori de 
Pavel în v18. Se pare că prima referire este la Cristos, iar a doua, la Dum-
nezeu Însuși – prin persoana și lucrarea lui Cristos și prin credința în El, 
omul găsește bunăvoință, adică demonstrează realitatea credinței sale 
prin acțiuni ale îndurării când va sta înaintea lui Dumnezeu în „ziua 
aceea”. 

În concluzie, Pavel îi aduce aminte lui Timotei de cunoașterea pe care 
o împărtășesc amândoi despre Onisifor. Timotei știa despre multele mo-
duri (varietatea și numărul lor sunt exprimate prin pluralul neutru hosa, 
care are de asemenea o poziție emfatică în text) în care Onisifor l-a slujit 
pe Pavel pe când era în Efes. Astfel, Pavel își reafirmă îndemnul către mai 
tânărul său coleg de a nu se rușina de el și nici de mesajul misionar, ci de 
a ține ferm adevărul. Întreaga secțiune îi oferă lui Timotei exemple ale 
dezertării și dedicării, rușinii și curajului și, de fapt, aici se găsesc lecții 
pentru toți cititorii, chiar și pentru cei din secolul XXI. 
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2 Timotei 2:1-26  
Promovează mesajul misionar – Nu intra în  
dispute nechibzuite 
 
 
Pavel a așezat înaintea lui Timotei în 1:15-18 exemple de „rușine și încu-
rajare”.1 Aici, în capitolul 2, tematica este cea a încurajării pentru Timotei 
în ce privește modul în care el poate fi folosit ca misiunea lui Dumnezeu 
să poată continua. Mai întâi, Pavel utilizează mai multe imperative expli-
cate felurit de diferiți comentatori.2 Ele sunt de asemenea însoțite de ma-
teriale ilustrative care le susțin. 

Pasajul începe cu o chemare adresată lui Timotei să fie tare – „Tu, dar”, 
vine întâi cu rol de emfază și slujește aceluiași scop ca și „dar tu”, din 1 
Timotei 6:11; 2 Tim. 3:10, 14; 4:5; Tit 2:1. Folosirea lui ou=n oun „deci” 
sau „astfel” indică de asemenea înapoi spre aspectele precedente, pre-
cum și transmite îndemnuri în lumina acelor aspecte. Repetarea referin-
ței personale, „copilul meu” (vezi 1:2), subliniază din nou natura legăturii 
dintre tatăl și fiul spiritual. 

În v 1 el spune: „Întărește-te”. Dacă s-ar fi oprit aici, apelul lui ar fi fost 
lipsit de sens. Însă el nu-i cere lui Timotei să fie tare în sine însuși; în 
schimb, îi cere literal „să fie întărit prin mijloace ale harului găsit în Cris-
tos Isus.” Verbul evndunamou/ endunamou este un imperativ prezent la 
pasiv care afirmă posibilitatea că Timotei poate fi întărit constant și zilnic 
de Dumnezeu Însuși. Knight3 scoate în relief că verbul este folosit în mod 
constant în NT cu referire la puterea spirituală – de 7 ori, 6 dintre ele de 
către Pavel. Desigur că, toată această împuternicire este fără merite, și 
astfel, Pavel afirmă că noi putem cunoaște puterea lui Dumnezeu în vie-
țile noastre doar prin „har”. Harul acesta și puterea care este posibilă 
sunt de asemenea „în Cristos Isus”, adică prin credința în Cristos și prin 
părtășia constantă cu El. Însă, aici trebuie remarcat în plus că împuterni-
cirea zilnică a lui Dumnezeu poate fi experimentată, nu doar de câțiva 
selectați, ci de toți cei care sunt în Cristos. Din nou, acest prim imperativ 
poate fi înțeles ca un fel de îndemn cuprinzător care subliniază împuter-
nicirea prin care tot ceea ce Pavel îi cere lui Timotei în acest capitol poate 
fi înfăptuit. Aici găsim o paletă largă de încurajări pentru Timotei. 
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Încredințează adevărul unor oameni credincioși 
În v2, al doilea imperativ din capitol este ca Timotei să identifice anumiți 
bărbați și să le transmită doctrina apostolică acestora, și anume, unui 
grup mai mare de învățători. Pavel scrie despre lucrurile auzite parV 
evmou/ par’ emou „de la mine”, cuvinte greu de armonizat cu perspectiva 
potrivit căreia epistola este una sub pseudonim – sau chiar care să im-
plice scrierea sub alonim. În lumina acestei declarații care afirmă învăță-
tura directă, sintagma „în fața multor martori”, care folosește prepoziția 
dia. dia, este înțeleasă cel mai bine în sensul de „în prezența a numeroși 
martori”,4 (potrivit TNIV, RSV, REB), adică ceea ce Timotei (și alții care 
pot confirma) a auzit în multe rânduri de la Pavel, mai degrabă decât într-
un sens al auzirii de la mâna a doua din partea altora, așa cum s-a sugerat, 
după moartea lui Pavel. Pentru Knight, este vorba despre „o învățătură 
publică experimentată personal și cunoscută nu doar de către Timotei 
sau de către câțiva prieteni și colegi, ci de către <mulți martori> …în sen-
sul de numeroși.”5  

Ne aducem amintim afirmația lui Pavel din Faptele Apostolilor 20:20, 
27, „n-am ascuns nimic… să vă învăț înaintea norodului… tot planul lui 
Dumnezeu”. Marshall,6 de asemenea, adoptă această perspectivă, și 
anume, că martorii nu trebuie limitați doar la prezbiteri, predicatori creș-
tini sau rudeniile lui Timotei, ci, mai probabil, se referă la toți oamenii 
care l-au auzit pe Pavel, fiind vorba despre biserică în general. Toată 
această învățătură, cunoscută lui Timotei, trebuie acum „încredințată”, 
para,qou parathou, imperativ aorist diateza medie, persoana a doua7, 
unor oameni de încredere. 

Accentul asupra celor cărora să le fie încredințată învățătura relevă 
faptul că ei trebuie să fie bărbați pistoj pistos „credincioși”. Termenul de 
aici trebuie luat în sensul de loiali, credibili, mai degrabă decât oameni 
care cred. Knight8 evidențiază că termenul avnqrw,poij anthrōpois „oa-
meni” ar trebui înțeles drept bărbați – așa cum este utilizat în alte locuri 
în NT (Mat. 19:5; 1 Cor. 7:1; Ef. 5:31) și, așa cum 1 Timotei 2:11-3:5 poate 
fi înțeles că afirmă, acolo unde avem bărbați drept prezbiteri, întrucât re-
ferirea este la aceștia ca fiind conducători peste casele lor. 

Trebuie remarcat, așa cum explică Mounce9, că v2 se interpretează în 
lumina situației istorice: „Nu este vorba despre instituționalizarea a suc-
cesiunii apostolice pentru păstrarea crezului creștin.” Lucrurile se află 
încă într-o fază incipientă. Timotei trebuie să facă parte de învățătura lui 
Pavel altor bărbați înzestrați, din adunările creștine locale, astfel încât 
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aceștia, la rândul lor, să încerce să-i înrădăcineze pe credincioșii locali în 
adevărata doctrină. 

Aici găsim responsabilitatea noastră – adevărurile fundamentale, me-
sajul misionar, trebuie date mai departe altora din biserici. „Lucrurile pe 
care le-ai auzit de la mine”, adevărul apostolic, se găsesc în prezent în 
Scripturile Noului Testament. Oare te ții de adevăr și-l răspândești? Sau 
păstrezi tăcerea în privința unor elemente ale acestuia? Însă, mai apoi, 
Timotei trebuia să facă și următorul lucru: 
 

Rabdă suferința ca un bun soldat 
Acum Pavel folosește trei metafore; prin prima îl compară pe Timotei cu 
un bun soldat, iar mai apoi folosește imagini ale atletului și fermierului 
(v3-7). Astfel, în v3 avem al treilea imperativ din acest capitol însoțit de 
sun sun cu sens compus: „rabdă suferințele împreună cu...”. Desigur, Pa-
vel a vorbit despre sine în termeni ai suferinței (1:8; 2:9, 12). Forma sim-
plă a verbului este folosită în 2:9; 4:5. Acum Timotei trebuie să se pregă-
tească să sufere ca un bun soldat. Adjectivul kalo.j kalos „bun” înseamnă 
„lăudabil sau remarcabil”10 în raport cu cel pe care-l servește și care l-a 
înscris la oaste. Disciplina necesară în această chemare este prezentată 
în v3. Soldatul nu trebuie să ajungă să se „încurce”11 cu chestiuni care vor 
fi piedici în calea devoțiunii și focalizării lui în a îndeplini poruncile co-
mandantului său – chiar dacă acea cale va presupune suferință. În sluji-
rea Domnului, Timotei a experimentat greutățile întemnițării (Evrei 
13:23). Suferirea persecuției este evidențiată în 2 Timotei 3:12 – însă, de 
asemenea, suferința nu vine întotdeauna din afară. 

Stott12 subliniază ideea că experiențele lui Pavel din închisoare i-au 
prilejuit ocazii de a se uita la soldații romani și de a se gândi la analogii 
ale vieții creștine. El a ajuns să priceapă că un bun soldat al Romei nu se 
lăsa prins în chestiuni civile. Îl citează pe Tertulian în adresarea sa Către 
martiri, cap. 2, par. 3, „Niciun soldat nu merge la război înconjurat de obi-
ecte luxoase, nici nu se implică în acțiune plecând dintr-un dormitor co-
mod, ci din cortul său provizoriu și strâmt, unde sunt prezente toate ti-
purile de dificultăți.” El trebuie să ia parte la suferințele colegilor lui sol-
dați. 

De asemenea, trebuie să fie dispus să evite distragerile privitoare la 
muncă și să se focalizeze pe o singură direcție. Însă, trebuie să înțelegem 
limpede că soldatului cel bun nu i se cere să evite toate activitățile secu-
lare, ci, mai degrabă, „încurcăturile” care, deși ar putea fi perfect nevici-
ate în ele însele, l-ar putea împiedica să slujească Domnului.  
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Mounce13 evidențiază ideea că, aici, Pavel nu-i cere lui Timotei să de-
vină sihastru ori celibatar sau să nu aibă nimic de-a face cu viața seculară. 
Cineva se poate implica în aceasta fără să ajungă prins de ea. El trebuie 
să evite alte angajamente care ar putea deveni distrageri în a-l sluji pe 
Cristos, astfel încât să poată acorda o atenție neîmpărțită împlinirii voii 
lui Dumnezeu în viața sa. Aceasta îl va face pe placul „celui ce l-a scris la 
oaste” – observați accentul prezent și în alte scrieri ale lui Pavel pe a-i 
face pe plac lui Dumnezeu (Rom. 8:8; 1 Cor. 7:32-34; 1 Tes. 2:15; 4:1). 

Învățătura de aici este o provocare pentru păstorul creștin. Acesta este 
chemat să fie pe deplin dedicat îngrijirii poporului lui Dumnezeu. Este 
adevărat, uneori Pavel a fost implicat în „facerea de corturi” și a lucrat 
pentru a se întreține; dar aceasta a venit din faptul că n-a dorit să pună 
vreun obstacol în calea Evangheliei. Însă, principiul general este că „cei 
care predică Evanghelia trebuie să trăiască din Evanghelie” (1 Cor. 9:1-
18).  

Biserica are obligația de a-și susține păstorul. Astfel, el va putea fi liber 
să-și urmeze chemarea într-o manieră care-i place Domnului. Ce explica-
ții s-ar putea da înaintea Domnului – acum și la judecata lui Cristos – pen-
tru situația în care un bărbat se dăruiește pe sine ca să dea învățătură și 
să se îngrijească pastoral de membrii bisericii, iar aceștia nu consideră că 
este responsabilitatea lor să-l susțină? Textul prezintă în continuare câ-
teva metafore din domeniul sportiv și agrar care subliniază dedicarea și 
mai apoi răsplătirea. Iată ce trebuie să facă Timotei: 
 

Supune-te regulilor lui Dumnezeu ca un bun atlet 
În v5 Pavel arată clar că atunci când cineva concurează, de exemplu, la 
Jocurile Olimpice sau Istmice există o condiție esențială pentru acel atlet 
dacă vrea să fie „încununat”. 

Mai întâi, în ce privește coroana, aici ni se aduce aminte de acea cu-
nună, ste,fanon stefanon acordată concurentului victorios. În 2 Timotei 
4:8 Pavel scrie despre „cununa neprihănirii”, în alt loc, în 1 Corinteni 
9:25, el vorbește despre a te osteni nu pentru o cunună pieritoare, ci pen-
tru una nepieritoare. 

Observăm că atunci când Pavel folosește eva.n… tij ean… tis el trece 
dincolo de Timotei și, prin faptul că spune „cine”, el de fapt îi are în vedere 
pe toți credincioșii. Propoziția ulterioară apodozei care introduce o ex-
cepție afirmă că persoana nu poate fi încununată dacă nu concurează 
într-un anumit mod. Termenul nomi,mwj nomimōs folosit aici ca sublini-
ere, și care apare și în 1 Timotei 1:8, înseamnă „a concura în conformitate 
cu regulile”. Folosirea acestui termen de către Pavel poate fi interpretată 
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în două sensuri. Așa cum explică Mounce14, se poate referi la regula gre-
cească prin care se specifica o perioadă de zece luni de pregătire înainte 
de jocuri, alături de jurământul făcut față de Zeus că toate sacrificiile, dis-
ciplina personală, efortul și durerea au fost parcurse și, de asemenea, că 
va accepta orice pedeapsă în cazul în care el, sportivul, mințea; sau s-ar 
putea referi la a concura după reguli în competiția propriu-zisă, aderând 
la regulile alergării. Ambele s-ar potrivi aici. Prima se concentrează mai 
mult asupra tematicii suferinței din v3; însă referirea la cununa învingă-
torului ar putea indica mai degrabă spre competiția propriu-zisă și spre 
supunerea față de poruncile lui Cristos. 

Drept urmare, ideea ar fi de ascultare de regulile morale ale lui Dum-
nezeu, așa cum afirmă Romani 8:4. Există nevoia unei purtări drepte – în 
fiecare domeniu al vieții – alternativa fiind descalificarea de la eficiența 
în misiunea lui Dumnezeu și de la răsplata finală a lui Dumnezeu. Mulți 
încep bine, însă își pierd calea în viață sau încheie groaznic – vezi 1:15; 
4:10. Aduceți-vă aminte ce a scris Pavel în 1 Corinteni 10:12: „Așadar, cel 
ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” Avem nevoie de harul 
evidențiat în 2:1 pentru a ne păstra umblarea cu Domnul. Urmează a treia 
metaforă, v6-7, fermierul. Timotei trebuie să facă următorul lucru: 
 

Trudește neobosit în lucrarea lui  
Dumnezeu ca un bun plugar 
Pentru Hendricksen15, Timotei și alții trebuie să lupte din toată inima, 
asemenea unui soldat; să concureze asemenea unui atlet conform regu-
lilor și să trudească energic asemenea unui fermier. Soldatul trebuie să 
stea ferm; sportivul trebuie să concureze corect, iar plugarul trebuie să 
muncească din greu. Fermierul de aici este gewrgo,j geōrgos, referindu-
se la țăranul plugar care-și câștigă existența prin a lucra pământul. Din 
nou, termenul folosit pentru a desemna munca grea este kopiaw, kopiaō 
care, așa cum a fost explicat în alt loc, vizează munca aceea care gene-
rează epuizare, și Pavel îl folosește adesea cu referire la lucrarea misio-
nară creștină (1 Cor. 15:10; Fil. 2:16; Col. 1:29, chiar și în aceste epistole 
în 1 Tim. 4:10; 5:17). 

Poziția emfatică a acestui verb arată limpede că acesta este locul în 
care trebuie pus accentul în cadrul metaforei. În Orientul Mijlociu, munca 
depindea de sudoare, la fel de mult pe cât depindea de îndemânare. Ase-
menea lui Pavel, Timotei trebuia să fie un muncitor sârguincios în cadrul 
misiunii lui Dumnezeu. Fermierul care trudește va avea parte de recoltă 
(Deut. 20:6; Pv. 20:4) și munca lui va însemna că urma să aibă dreptul de 
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a beneficia cel dintâi de pe urma producției ogorului. Cel mai probabil, 
termenul die die „trebuie”, are sensul de „este nimerit”. Însă, ce înseamnă 
proton proton „întâi”? Aici s-au făcut diferite sugestii. Oare să însemne 
doar că el are parte cel dintâi de recoltă? Chiar înainte de proprietarul 
ogorului? Înaintea celorlalți fermieri care au fost leneși? Sau, gândindu-
ne la aplicația spirituală, oare înseamnă că el însuși este binecuvântat de 
învățătura pe care o dă? Să fie o referire la faptul că el vede rezultatele 
spirituale în viața convertiților lui sau să fie o referire la răsplata lui ce-
rească? Să fie vorba despre remunerația lui? Pentru Knight16, termenul 
„întâi” este doar parte din metaforă, în vreme ce Mounce17 susține ideea 
că nu se reduce discuția doar la faptul că slujitorul este plătit. Pare mai 
potrivit să fie avuți în vedere Timotei și ceilalți care urmau să fie implicați 
în slujirea Domnului. Astfel, potrivit lui Hendriksen18, este mai bine să se 
identifice aici o intenție spirituală. Dacă te vei dedica pe deplin lucrării 
lui Dumnezeu, vei fi primul care va avea parte de răsplată; vei fi binecu-
vântat în ceea ce faci (Iac. 1:25); vei fi binecuvântat prin a avea cu tine 
prezența și puterea lui Dumnezeu; credința ta va fi întărită; dragostea ta 
va fi adâncită; bucuria ta va fi sporită, pe măsură ce-L vei vedea pe Dum-
nezeu la lucru schimbând vieți, generând roadă și creștere spirituală 
(Rom. 1:13; Fil. 1:22, 24; Gal. 5:22-23). Oare nu este subiectul despre care 
a mai scris Pavel în 1 Tesaloniceni 2:19-20: „Căci cine este, în adevăr, nă-
dejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea 
Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui? Da, voi sunteți slava și bu-
curia noastră.” 

Lucrăm noi pentru Isus? Muncim până la epuizare în lucrarea misio-
nară? Maria a trudit, Persida a trudit (Rom. 16:6, 12); Pavel a trudit (1 
Cor. 15:10; 2 Cor. 6:5; Gal. 4:11; Fil. 2:16). Să nu ne menajăm, ci să fim 
pregătiți să muncim din greu pentru Domnul. Cât de mare este bucuria 
de care ai parte când Îl vezi pe Dumnezeu la lucru, folosindu-te pentru 
gloria Lui! 

În v7, Timotei trebuie să-și facă timp să mediteze cu seriozitate (un alt 
imperativ – noe,i noei într-o poziție emfatică) asupra a trei modele (sol-
dat, atlet, fermier) și asupra a ceea ce spune Pavel. Pavel îi oferă lui Ti-
motei o promisiune; dacă el va lua în serios îndemnul, atunci Domnul, 
printr-o înzestrare divină, îi va da pricepere – lumină – în „toate lucru-
rile”, adică în toate aplicațiile intenționate cu privire la ceea ce Pavel a 
afirmat. Aceste trei metafore rezumă modul în care Timotei și noi înșine 
ar trebui să ne dedicăm misiunii lui Dumnezeu în lucrarea Împărăției. As-
tfel, ar trebui să fim pregătiți pentru greutăți, asemenea unui soldat, și să 
nu ne lăsăm trași pe tușă sau deturnați de la slujire (încurcați); supuneți 
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întreaga viață învățăturilor Cuvântului lui Dumnezeu și umblă în sfințe-
nie, dăruindu-te cu toată inima lucrării lui Dumnezeu. Iată ce trebuie să 
facă mai departe Timotei: 
 

Suferă cu credincioșie la fel ca alții 
Pavel l-a îndemnat anterior pe Timotei să fie pregătit să sufere greutăți 
(v3). Acum el întărește acest apel prin exemplul lui Isus (v8) și al său (v9-
10), reaccentuând că suferința va fi partea tuturor credincioșilor (v11-
13).19 O zicere plină de adevăr cuprinsă aici subliniază răsplata viitoare 
pentru toți cei care vor răbda. Secțiunea poate fi identificată prin folosi-
rea în v8 a imperativului de la persoana a doua singular „Adu-ți aminte” 
și a imperativului din v14 „Adu-le aminte”. 

Aici găsim o poruncă – Pavel folosește imperativul prezent. Timotei 
trebuie întâi de toate să-și „aducă aminte” în mod constant de Isus Cristos 
și de învierea Lui. Se impun două comentarii despre ordinea cuvintelor 
din greacă. În primul rând, o remarcă despre numele „Isus Cristos”. Nu-
mai în câteva ocazii în aceste epistole (1 Tim. 6:3, 14; Tit 1:1; 2:13; 3:6), 
și doar aici în 2 Timotei, Pavel folosește în această ordine cele două nume 
ale Domnului. Oare este vorba doar despre stil, sau este reflectat modul 
în care numele Lui era rostit în comunitatea creștină? Mai degrabă, ar 
putea fi faptul că Pavel a dorit să sublinieze umanitatea lui Cristos prin a 
folosi întâi numele „Isus”, nume dat la naștere. Timotei trebuie să-și 
aducă aminte mereu că Isus, Cel care a fost Unsul lui Dumnezeu, Cristo-
sul, în suferința Lui a fost coborât în rândul celor morți, dar a fost „înviat”. 

A doua observație este menționarea învierii din textul grecesc înainte 
de descendența Lui din David. Lucrul acesta este în mod limpede intenți-
onat. Participiul perfect subliniază că Isus Cristos „a fost înviat” și că încă 
este viu și înălțat.20  

Menționarea că Isus este din „sămânța lui David”, care urmează aici, 
ca împlinire a profeției lui Natan din 2 Samuel 7:1-17, mai ales v12, 16; 
Ps. 89:3-4, 27-29; vezi și Mat. 1:1, 20; 2:5 și urm.; 9:27; 12:23; 15:22; 
20:30, 31; 21:9, 15; 22:41-45; Mc. 10:47, 48; 12:35-37/Lc. 20:41-44; Lc. 
1:27, 32-33; 2:4-5; 18:38-39; In. 7:42; F.A. 2:25-36; 13:23; Rom. 1:3; 
Apoc. 5:5; 22:16, indică spre statutul Lui mesianic și spre viața Lui pă-
mântească. De asemenea, pentru Marshall și Mounce21, această ordine 
accentuează confirmarea Lui de către Dumnezeu, care L-a înviat din 
morți – o încurajare solidă pentru Timotei care era confruntat cu realita-
tea suferinței.22 Aici se găsește o promisiune care-l poate susține când se 
confruntă cu amenințarea persecuției, vezi 1:10. 
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Urmează cuvintele „după Evanghelia mea”. Expresia este întâlnită, de 
asemenea, în Romani 2:16; 16:25. Din nou, „Evanghelia noastră” apare în 
2 Corinteni 4:3; 1 Tesaloniceni 1:5; 2 Tesaloniceni 2:14. Așadar, Isus Cris-
tos, Cel care a murit și care a fost înviat, este esența mesajului misionar 
al lui Pavel pe care Timotei este chemat de asemenea să-l proclame. 

Însă Pavel n-a terminat cu exemplele suferinței întrucât îl adăugă și pe 
al său, v9. Din fapt, v8-10 reprezintă o singură propoziție în textul gre-
cesc. „Pentru care” conține un pronume relativ, însă aici folosirea nu este 
atât de mult în sensul unei propoziții subordonate, ci ca o legătură care 
evidențiază faptul că suferința lui i s-a datorat predicării în mod activ a 
Evangheliei. Aici, el îi aduce aminte lui Timotei că suferința lui (Pavel fo-
losește timpul prezent, descriind situația actuală) a fost până la punctul 
„lanțurilor” – asemenea unui „făcător de rele” – termenul kakou/rgoj ka-
kourgos mai este folosit doar în Luca 23:32, 33, 39 pentru a desemna un 
infractor notoriu care a comis delicte grave. Prin urmare, Pavel sublini-
ază în mod intenționat natura izbitoare și serioasă a suferințelor lui pen-
tru ca Timotei să o înțeleagă. 

Însă (avlla. alla, cu o forță adversativă deplină), Pavel susține ideea că, 
deși el poate fi pus în lanțuri, Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat! 
Probabil că el nu se gândește atât de mult la alții care în trecut și, fără 
îndoială, în prezent, continuă să predice în timp ce el este legat (vezi Fil. 
1:12-18, de exemplu), ci la propria mărturie din fața instanței de judecată 
(2 Tim. 4:16-17). În mod cert, această înțelegere a pasajului ar trebui in-
clusă aici. Cuvântul lui Dumnezeu încă poate lucra cu putere în vreme ce 
împărțitorii acestuia ar putea fi ținuți în lanțuri. Nu poți întemnița Evan-
ghelia. Textul grecesc conține timpul perfect pentru „neînlănțuit”, afir-
mând că, nici în trecut și nici în prezent, puterea sau eficiența lui nu pot 
fi stăvilite. Aceasta a fost ideea conturată anterior cu privire la eficiența 
mărturiei misionare a unei biserici locale care face de cunoscut Cuvântul 
încredințat.23 

În v10, Pavel explică faptul că există un motiv al disponibilității sale de 
a înfrunta suferința. Mântuirea altora este motivul pentru care el rabdă 
toate (folosind pa,nta panta „toate” – deși, nespecificat) aceste lucruri.24 
În ceea ce-l privește pe Timotei, tematica acestor versete este indicată de 
cuvântul u`pome,nw hupomenō, „a răbda” – vezi și 1 Corinteni 13:7 și, ca 
exemplu al suferințelor lui, 2 Timotei 3:10-11; 4:16-17. Slujitorul tânăr 
al lui Pavel trebuie, de asemenea, să persevereze. Aici este reflectat sco-
pul principal al tuturor acestor versete, și anume, încurajarea din 1:3-
2:13, iar aceasta conduce spre zicerea plină de adevăr menționată în v11-
13. 
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Pavel a fost dispus să se supună Domnului ca să fie folosit de El și să 
împărtășească Evanghelia altora, indiferent de preț. Scopul este ca să ob-
țină („și ei” are rol emfatic în textul grecesc) mântuirea care este evn 
Cristw/| VIhsou/ en Christō Iēsou. Aici, ca și în alte scrieri ale lui Pavel, 
mântuirea este doar „în Cristos”. 

Acum el scrie despre modul în care consideră că Dumnezeu poate să-
i atragă pe oameni la Sine Însuși prin slujirea lui. Este vorba despre tou.j 
evklektou,j tous eklektous, „cei aleși.”25 Pavel nu poate să facă aceasta, dar 
Dumnezeu poate – atunci când slujitorul Lui împărtășește Evanghelia. 
Oare suntem și noi disponibili ca să fim folosiți de Dumnezeu în această 
lucrare glorioasă? Timotei - și noi înșine – este îndemnat să-și supună 
darurile și capacitățile pentru ca ele să fie pe deplin disponibile spre a fi 
folosite în misiunea lui Dumnezeu. Atunci când predicăm, Dumnezeu 
poate lucra. 

Observați sintagma meta. do,xhj aivwni,ou meta doxēs aiōniou „împre-
ună cu slava veșnică”. Mântuirea lui Dumnezeu în Cristos este prezentă, 
dar și viitoare. Ce viitor! Așa cum explică Knight26 
 

Domeniul existenței în care splendoarea Lui este pretutindeni și de îndată 
prezentă și, ca și aici, al aceluia la care iau parte cei răscumpărați într-o ma-
nieră minunată și nesfârșită, în timp ce admiră splendoarea Lui într-un mod 
direct și plenar (cf. 1 In. 3:2; Rom. 5:2; 1 Cor. 2:8; 2 Cor. 3:18; Ef. 1:17; Fil. 
3:21; Col. 3:4; 2 Tes. 1:9; 2:14; Tit 2:13). 

 

Un astfel de viitor ar trebui să-l încurajeze și pe Timotei să rabde indife-
rent de cost. Mounce27 sugerează, de asemenea, că aici găsim reversul lui 
Romani 3:23, gloria pierdută din pricina păcatului, dar care urmează să 
fie restaurată în dreptul celor aleși în împărăția escatologică. Versetele 
care urmează extrag implicațiile practice a ceea ce afirmă versetele ante-
rioare. 
 
O zicere plină de adevăr 
Am menționat mai devreme că zicerile pline de adevăr sunt unice în 
aceste Epistole adresate lui Timotei și Tit. În v11-13 găsim a cincea și ul-
tima de felul acesta. Gândul cheie este al continuării în răbdare sau al dis-
ponibilității de a suferi (vezi v10, 12). Întâi să facem un comentariu des-
pre contextul acestei ziceri. Afirmația anterioară este na de factură per-
sonală pentru Pavel, nu un enunț de tip doctrinar – „Evanghelia mea”, 
„sufăr”, „rabd”, prin urmare, formula poate fi înțeleasă în general ca indi-
când înainte.28 Însă, ea asigură fundamentul pentru atitudinea adoptată 
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în versetele precedente. De asemenea, conjuncția gar gar „căci”, din rân-
dul întâi, este așezată acolo pentru a evidenția provocările practice ori 
etice a ceea ce a fost scris anterior. 

Oricare ar fi istoria, dacă este vreuna, fapt ce nu poate fi stabilit29, cel 
mai bine este să se considere felul în care materialul a fost formulat de 
Pavel în prezent. Primele două rânduri sunt exemple de paralelism sin-
tetic sau constructiv. Ele nu exprimă un gând identic, ci găsim o cores-
pondență progresivă între cele două enunțuri. Astfel, în vedere explicării, 
ar trebui să înțelegem aceste versete după cum urmează: „Am murit îm-
preună cu Cristos; suferim împreună cu El”, fiind credincioși. Ele sunt 
parte a aceluiași grup. Apoi, pentru noi, creștinii, siguranța este că „vom 
trăi împreună cu El/vom domni împreună cu El.” 

Alternativa este exprimată, de asemenea, printr-un paralelism sinte-
tic: „Dacă ne lepădăm de El/dacă Îi suntem necredincioși”, atunci „și El se 
va lepăda de noi”, adică El trebuie să rămână credincios în ceea ce-L pri-
vește și să se lepede de noi! Credincioșia divină este o mângâiere minu-
nată pentru cei care sunt Îi sunt credincioși, dar și o avertizare aprigă 
pentru cei care ar putea fi tentați să nu-I fie loiali. Mounce30 scrie despre 
patru „linii” prezente aici care cuprind: convertirea, perseverența, jude-
cata și, în final, ne-credincioșia. Pentru Hendriksen31, sunt două tematici 
principale care răzbat, loialitatea față de Cristos, care va fi răsplătită și 
neloialitatea, care va fi judecată. 

La ce se referă Pavel când folosește verbul compus „am murit împre-
ună cu El”? Mounce32 îl leagă de convertire. Timotei ar trebui să se gân-
dească retrospectiv la experiența convertirii/botezării lui și la modul în 
care acestea ar trebui să-i influențeze viața actuală. Pentru Marshall33, 
referirea este la moartea față de păcat produsă în trecut, sau, fără îndo-
ială, față de sine. Sintagma „vom și trăi” vizează o viață viitoare, însă viața 
actuală trăită în unire cu Cristos este de asemenea implicită. 

Putem înțelege această afirmație ca desemnând moartea noastră în 
Cristos/trăirea noastră potrivit lui Romani 6:2-4, 8, mai degrabă decât 
într-un sens privitor la moartea de martir. Dumnezeu ne-a văzut în Cris-
tos pe cruce și ne-a judecat în Cristos, astfel că noi am murit față de păcat 
și condamnare din punct de vedere judiciar și potențial, fiind eliberați de 
puterea pe care păcatul o avea asupra noastră. O măsură din puterea vi-
eții noastre viitoare devine reală pentru noi în părtășia noastră cu Cristos 
în prezent.  

A doua (v12) este aproape o paralelă exactă pentru prima. Aici, așa 
cum Mounce a reliefat (vezi mai sus), întâlnim tematica perseverenței. 
„Răbdăm” se leagă de v10, și utilizarea timpului prezent îi face parte lui 
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Timotei și oricăror cititori/ascultători de o provocare zilnică neîncetată 
de a sta neclintiți în suferință (vezi și Tit 2:2; Evr. 12:7; Iac. 1:4; 2 Pet. 
1:6). Promisiunea răsplătirii se găsește în apodoză și este exprimată mai 
departe printr-un verb cu particula syn, „vom împărăți împreună cu El”,. 
Verbul acesta înseamnă a lua parte la domnie în calitate de rege, alături 
de cineva care este el însuși rege și judecător; a lua parte la gloria aces-
tuia.34 Când Cristos se va întoarce, se spune despre cei credincioși că vor 
sta alături de El și vor judeca împreună cu El (1 Cor. 6:2-3)! Acest verb 
mai este găsit doar într-un loc în NT în 1 Corinteni 4:8. Dar, în legătură 
cu promisiunea de mai sus, vezi Matei 19:28; Luca 22:30; Romani 5:17; 1 
Corinteni 6:2; Apocalipsa 5:10; 20:4, 6; 22:5. 

A doua pereche de afirmații prezintă pozițiile opuse. Atitudinea con-
trară identificării cu Cristos este lepădarea. Găsim un gând similar în afir-
mația lui Isus din Matei 10:33/Luca 12:9. Acest următor rând, care ex-
primă gândul lepădării, folosește viitorul – să fie vorba oare despre orice 
timp de la acel moment în viitor? Aici, Pavel afirmă că „și El (și anume, 
Cristos) se va lepăda de noi.” Pentru Mounce (vezi mai sus), aceasta des-
crie judecata. Din nou, timpul viitor indică spre Cristos care se leapădă 
de un asemenea om la judecata viitoare – aduceți-vă aminte cuvintele Lui 
înfricoșătoare: „Niciodată nu v-am cunoscut.” Cristos va acționa aplicând 
judecata în dreptul celor care pretind că-i cunosc numele, însă pentru 
care lucrurile se rezumă la o declarație de loialitate față de El lipsită de 
temei real. 

În privința celor care s-ar lepăda de Cristos, Mounce35 ne aduce aminte 
de contextul istoric, adică de faptul că se aplică în primă instanță efese-
nilor, îndeosebi lui Imeneu, Filet (2:17), posibil dezertorilor din Asia 
(1:15), de asemenea lui Timotei, dar mai apoi chiar lui Pavel și, desigur, 
tuturor credincioșilor. Mounce36 explică, de asemenea, că kavkei/noj ka-
keinos este o combinație între kai, kai și evkei/noj ekeinos și continuă ti-
parul celor două propoziții anterioare de tipul „atunci” introduse de 
aceste cuvinte și astfel creează un contrast emfatic între acțiunea umană 
și cea divină. Așadar, aici găsim răspunsul divin la lepădarea oamenilor – 
„și El”. 

În v13 tematica este ne-credincioșia (Mounce, mai sus), sau, am putea 
spune, cuprinde acțiuni ale ne-credincioșiei. Marshall37 îi citează pe Spicq 
și Kelly pentru sensul „dacă eșuăm în a trăi după standardul declarației 
noastre”. Mai apoi, Pavel afirmă că „El (Cristos, ca și în v12) rămâne cre-
dincios.” Este oare aceasta o promisiune sau o avertizare? Oare înseamnă 
aceasta că Cristos va rămâne credincios celor necredincioși, în pofida 
eșecurilor lor, adică le va fi binevoitor și, în urma pocăinței lor, îi va ierta? 
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Sau, așa cum susține Marshall38, faptul că în pofida ne-credincioșiei po-
porului Său, Cristos va rămâne credincios scopului Său în mântuirea fi-
nală a poporului Său și, astfel, credincioșii ar trebui să respingă ne-cre-
dincioșia? Pentru alții, se pare că sensul este că Cristos rămâne credin-
cios avertizărilor Lui și va acționa aducând judecată celor care falimen-
tează în a-I fi credincioși. El nu poate să se nege pe Sine. Prin urmare, prin 
cuvintele „Nu se poate tăgădui singur”, Pavel emite o avertizare. 

Suntem impresionați de înțelegerea lui Knight39 potrivit căreia acest 
verset exprimă fragilitatea credinciosului, implicând mai puțin decât o 
lepădare pe care el o descrie ca fiind îndârjită și definitivă. Credincioșia 
lui Dumnezeu este, în general, exprimată cu referire la loialitatea Lui față 
de promisiunile Evangheliei (2 Cor. 1:18-20); credincioșia față de noi în 
ispitire (1 Cor. 10:13); protejarea de cel rău (2 Tes. 3:2); sfințirea și păs-
trarea poporului Său (1 Tes. 5:24; Evr. 10:23; 11:11; 1 Pet. 4:19; 1 In. 1:9; 
Apoc. 1:5; 3:14; 19:11). Astfel, întrucât apodoza devine opusul protazei, 
afirmația conclusivă este adăugată pentru a conferi un fundament cre-
dincioșiei lui Cristos – datorită naturii Lui. El nu poate să se nege pe Sine 
Însuși. Dumnezeu va fi credincios legământului Său. Aici ni se reamin-
tește de doctrina imuabilității lui Dumnezeu. Toate verbele de la per-
soana întâi plural, care vorbesc despre „noi” de aici, indică înapoi spre cei 
aleși, și este dificil de acceptat că ultimul se referă la un grup diferit. 

Toate cele de mai sus (v8-13) sunt menite să-l îndemne pe Timotei și 
să-l încurajeze să-și continue lucrarea, așa cum a făcut Pavel și chiar și 
Isus Cristos; îndemnul este să se implice în misiunea lui Dumnezeu, să 
facă din ea o prioritate, indiferent de cost. N-ar trebui să trecem cu vede-
rea ideea că cei din comunitatea creștină au, la rândul lor, nevoie să li se 
aducă aminte în mod constat – Pavel folosește un imperativ prezent – 
aceste adevăruri și îndeosebi zicerea plină de adevăr (v14a). Din nou, s-
ar putea ca porunca să nu se refere doar la învățătura dată deja de Pavel, 
ci și la ceea ce urmează în v14-26. Însă cine sunt cei cărora Pavel dorește 
să li se reamintească aceste lucruri: învățătorii sau întreaga congregație? 
Timotei însuși a constituit principalul punct focal în versetele anterioare 
și, cu toate că Pavel i-ar putea avea în minte pe cei „aleși” din v10, este 
mult mai probabil că este vorba despre învățătorii selectați potrivit ver-
setului 2, care urmau să fie desemnați public. Acum Pavel continuă să-l 
încurajeze pe Timotei. El trebuie să facă și următorul lucru: 
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Împarte drept cuvântul adevărului 
În privința versetelor 14-26, Marshall40 identifică aici tiparul unei po-
runci negative urmată de una pozitivă opusă, care, la rândul ei este ur-
mată de o alta negativă, ducând gândul inițial mai departe (v14/15/16a, 
22a/22b/23). Tematica repetată constant este cum să te raportezi la 
opoziția din biserică. În v18, găsim un indiciu succint despre erezia pre-
zentă acolo. 

Deși aceste versete se ocupă în mare de conduita lui Timotei, aflăm că 
el trebuie să dea învățătură comunității creștine. Am remarcat că el tre-
buie să le aducă aminte în mod constant conducătorilor aleși (Pavel folo-
sește imperativul prezent) învățătura sănătoasă; de fapt, el trebuie să-i 
„îndemne fierbinte” (și 1 Tim. 5:21; 2 Tim. 4:1) potrivit cu aceasta. El fo-
losește verbul cu prepoziția amplificatoare dia dia plus expresia prepozi-
țională „înaintea lui Dumnezeu”, sau „înaintea Domnului”. 

Ei nu trebuie să se implice în dispute verbale – „certurile de cuvinte” – 
verbul logomacei/n logomaxein este găsit doar aici în NT și ne aducem 
aminte de satisfacția cu care evreii dezbăteau părțile obscure ale legii lor, 
în vreme ce grecii dezbăteau cele mai noi idei. O asemenea confruntare 
nu trebuia să aibă loc în biserica creștină. Knight41 susține că Pavel nu 
este preocupat aici de despicarea firului în patru, ci de disputele serioase 
privitoare la sensul și semnificația cuvintelor ce țin de credința creștină. 
Atunci, de ce i-ar îndemna pe Timotei și pe ceilalți să se abțină de la a se 
implica în așa ceva? Este mai bine să înțelegem cele de mai sus ca fiind 
pur și simplu „despicarea firului în patru”. Acest tip de dispută nu era de 
„niciun folos” sau de niciun beneficiu practic în acțiunea de edificare a 
oamenilor, ci, dimpotrivă, doar urma să-i ruineze pe cei care se implicau 
în așa ceva – katastrofh, katastrophē „distrugere”, subliniază paguba ca-
tastrofică42 pe care preocuparea cu acest tip de activitate o poate cauza – 
cuvântul fiind găsit din nou doar în cazul descrierii distrugerii Sodomei 
și Gomorei (cf. LXX Gen. 19:29; 2 Cron. 22:7; Pv. 1:18; 2 Pet. 2:6). O ase-
menea implicare poate duce la consecințe spirituale grave – v18 vorbește 
despre răsturnarea credinței din unii. Mai apoi el oferă învățătura pozi-
tivă care echilibrează lucrurile. 

Mai întâi, folosind un alt imperativ, el îl îndeamnă pe Timotei să fie 
sârguincios43 sau să facă tot ce poate mai bine ca să se implice într-o lu-
crare pe care Dumnezeu o aprobă. El trebuie să fie un exemplu al modului 
în care trebuie abordate corect Scripturile, Cuvântul adevărului. Învăță-
tura lui trebuie să fie benefică și edificatoare, în contrast cu efectele ne-
gative și dăunătoare ale controverselor zadarnice. În ceea ce ne privește, 
oare care ne sunt preocupările majore? 
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El trebuie să se „înfățișeze înaintea lui Dumnezeu”, expresie folosită în 
Efeseni 5:27, Coloseni 1:22, 28 alături de adjectivul care vorbește despre 
a-i face pe oameni să fie primiți de Dumnezeu, la fel și aici alături de ideea 
de a mânui astfel Cuvântul încât să aibă parte de aprobarea lui Dumnezeu 
în ce privește lucrarea sa. Timotei este un „lucrător” și, astfel, trebuie să 
fie „încercat și atestat” – așa cum Mounce44 traduce do,kimoj dokimos, 
adică trebuie să împartă drept Cuvântul adevărului. Marshall45 evidenți-
ază că, în cercurile creștine, termenul „lucrător” sau „meseriaș” a dobân-
dit sensul de misionar (2 Cor. 11:13; Fil. 3:2). Împărțirea dreaptă este ex-
primată printr-un verb care a fost folosit în mai multe sensuri, spre exem-
plu, a trasa un drum drept, a tăia o brazdă dreaptă, a face o cusătură 
dreaptă, a fi direct în vorbire. Aici transmite ideea despre cineva care nu 
se abate de la predicarea adevărului. Stott46 interpretează astfel: 
 

El nu strâmbă căile drepte ale Domnului – dimpotrivă, mânuiește Cuvântul 
cu o asemenea grijă scrupuloasă încât, deopotrivă el însuși rămâne pe calea 
dreaptă, păstrând direcția autostrăzii fără să apuce pe vreo ieșire, și face ca 
altora să le fie ușor să-l urmeze. 

 

Rușinea pe care orice lucrător o simte atunci când este detectată incom-
petența muncii lui este aplicată aici slujirii creștine. Învățătorul creștin 
ar trebui să fie în stare să-și supună în mod continuu munca lui Dumne-
zeu spre aprobare. Walter Kaiser, în câteva prelegeri ținute pe hermene-
utică, a avertizat cu privire la pericolele lipsei de sârguință în interpreta-
rea multor texte în vederea predicării. Citatul dat de el spunea: „Minu-
nate lucruri văd în Biblie; unele puse acolo de mine și de tine!” Oare ne 
dăm toate silințele să scoatem la iveală semnificația a ceea ce Dumnezeu 
spune într-un text ori pasaj, sau doar îi impunem interpretarea noastră – 
făcându-l să spună ceea ce vrem noi să spună? A mânui revelația lui Dum-
nezeu în maniera aceasta înseamnă a o distorsiona, poate chiar a o res-
pinge. Toate aceste îndrumări au fost vitale pentru Timotei, pentru învă-
țătorii selectați din v2 și sunt vitale pentru noi. 
 

Comentariu suplimentar 
Aici ar putea fi utile câteva îndrumări elementare privitoare la mânuirea 
textului Scripturii. Este atât de important să fie o armată de erudiți tineri 
care să caute ca în predicare să mânuiască respectuos și umil Cuvântul 
lui Dumnezeu, și să caute să scoată la iveală sensul intenționat de Dum-
nezeu când l-a revelat! Iată câteva principii fundamentale de hermeneu-
tică pentru a împărți drept Cuvântul lui Dumnezeu. 
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1. Cercetătorul biblic insistă că textul biblic înseamnă întâi de toate 

ceea ce a însemnat inițial. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi 
astăzi întâi de toate exact ceea ce a însemnat pentru ei. 

2. Sarcina este dublă: descoperă ce a însemnat inițial textul biblic și 
mai apoi încearcă să deslușești acel sens într-o varietate de con-
texte noi și diferite din vremea actuală. 

3. Prin urmare, țelul unei bune interpretări este obținerea „sensului 
natural al textului”. Cea mai importantă abordare în cadrul acestei 
sarcini este simțul comun iluminat. Vezi ce anume are noimă în ce 
privește textul. Adevărata hermeneutică aduce ușurare minții, 
precum și provocare inimii. 

4. Astfel, exegetul caută să înțeleagă ce i-a fost spus ascultătorului 
sau cititorului ATUNCI și ACOLO și aude același cuvânt AICI și 
ACUM.  
A face exegeză necesită cunoașterea multor aspecte. Acesta este 
motivul pentru care a fi implicat în misiune cere o bună pregătire 
– necesitatea de a absolvi un colegiu biblic pentru a dobândi 
„uneltele”. Întâi limbile Bibliei, apoi studii pe cuvinte, folosirea 
unui lexicon prin care se pot selecta cuvintele importante și se 
poate trasa utilizarea lor, fie în VT, fie în NT (acum avem la dispo-
ziție programul Bible Works). Este utilă o anumită abilitate în do-
meniul criticii textuale – verificarea variantelor de text; de aceea, 
s-ar putea impune folosirea câtorva traduceri și utilizarea unui in-
terliniar biblic. Mai apoi, dicționarele vor fi de ajutor în privința 
contextului, ocaziei scrierii cărții, rezumatului scopului. În final, 
apelarea la un comentariu pentru lămurirea semnificației verse-
telor în contextul lor. Un comentariu bun va enumera și va discuta 
succint diferitele interpretări propuse, acestea fiind însoțite de 
motivele favorabile și contrare. 

5. Nu putem face ca Biblia să însemne orice dorim. Textul nu poate 
însemna ceea ce n-a însemnat niciodată. Adevărata semnificație a 
textului pentru noi este ceea ce Dumnezeu a intenționat inițial să 
însemne când a fost prima dată rostit.  

6. Atunci când întâlnim situații de viață comparabile cu cea din con-
textul primului secol, sau cu cea din contextul VT, cuvântul lui 
Dumnezeu pentru noi este același cu cel pentru ei. 
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7. În privința „listelor de păcate” scrise de Pavel, sau în privința celor 
aparținând altor autori care vizează eșecul, nelegiuirea – învăță-
tura morală rămâne valabilă în orice cultură. Astfel, păcatele care 
sunt evidențiate sunt întotdeauna greșite. 

 
Se pare că Pavel trece acum la a lua în considerare abateri mai grave de 
la adevărul din v16-18. Predicatorul credincios „se va feri” de vorbăriile 
goale și lumești. În vreme ce acest îndemn este similar celui din v14, Pa-
vel afirmă clar gravitatea consecințelor. Acest tip de dispută privitoare la 
adevăr nu-i va edifica pe credincioși, ci, ca rezultat, poate submina cre-
dința lor și-i poate abate de la Dumnezeu. Aceasta este avută în vedere 
prin expresia „vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu”. Pen-
tru Mounce47, acest tip de dispute sunt într-o opoziție directă cu Dumne-
zeu, conform cu 1 Timotei 6:20 și „Ceea ce spunem reprezintă de fapt 
ceea ce suntem.” Argumentele eretice sunt profane și zadarnice. Este scos 
în evidență efectul cumplit. Răspândirea învățăturii false este comparată 
cu gangrena, ga,ggraina gangarina, un termen medical cunoscut cel puțin 
începând cu secolul al IV-lea î. Cr. cu privire la degradarea cărnii care 
avansează grabnic într-o parte a trupului. Knight48 subliniază că timpul 
prezent al imperativului „ferește-te” înseamnă că aceasta este ceva ce Ti-
motei trebuie să caute să facă în mod constant. Așa cum am văzut, învă-
țătura falsă este deopotrivă neevlavioasă și cangrenoasă. 

În v17b-18, Pavel face aluzie la mai mulți învățători falși atunci când 
folosește termenul „lor”, iar mai apoi arată că nu se teme să nominalizeze 
doi eretici a căror învățătură nesănătoasă cauzase îmbolnăvire spirituală 
în biserică. În privința lui Imeneu trebuie citit 1 Timotei 1:20 (aici desco-
perim că era încă activ), însă despre Filet nu se mai știe nimic altceva. 
Dacă punem învățătura falsă în legătură cu 1 Timotei 4:3, „opresc căsă-
toria” etc., s-ar putea deduce că aceștia aveau o perspectivă josnică asu-
pra lumii materiale și trupului uman, și susțineau că, într-un anumit sens, 
credincioșii erau deja înviați și aflați în starea lor „glorificată”. În alte lo-
curi, Pavel a folosit termenul avna,stasij anastasis cu referire la învierea 
trupească a lui Isus (Rom. 1:4, 6:5; Fil. 3:10) și a credincioșilor (1 Cor. 
15:12, 13, 21, 42). Nu este acceptabil să fie aplicat acest cuvânt doar unei 
experiențe spirituale. O astfel de învățătură neagă învățătura fundamen-
tală despre învierea trupească a lui Cristos și certitudinea speranței vii-
toare a credincioșilor. „Unii”, dar nu toți, au fost afectați profund de 
această învățătură. Aici, în consecință, Pavel „reapocalipticizează” con-
ceptul. 
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Este atât de importantă învățătura temeinică astfel încât falsitatea să 
fie respinsă atunci când apare.49 Din nou, este important să nu fie citite 
în text idei de sorginte ulterioară, care nu erau conturate pe deplin la mo-
mentul respectiv. 

În v19, Pavel afirmă că, în pofida învățăturii false și a posibilității ca 
unii să fie duși în rătăcire, Timotei ar trebui să conștientizeze că ceea ce 
Dumnezeu a lucrat în viețile oamenilor nu va fi distrus. Folosind me,ntoi 
mentoi aici ca un adversativ, „totuși”, el insistă că, deși învățătorii falși 
sunt la lucru și unii sunt influențați de învățătura acestora, temelia pe 
care Dumnezeu a așezat-o în Efes și altundeva încă stă50 fermă. Sunt două 
motive pentru aceasta. Ceea ce Knight51 numește „cunoașterea electivă a 
lui Dumnezeu în ceea ce-i privește pe ai Săi și faptul că asemenea credin-
cioși adevărați se vor abate de la nelegiuire.” 

Pavel a îndrăgit metafora unei construcții care să reprezinte biserica 
(1 Tim. 3:15; 1 Cor. 3:10-15; Ef. 2:19-23). În opinia lui Marshall52, aici ar 
trebui să deslușim că biserica lui Dumnezeu, caracterizată prin deținerea 
adevărului, reprezentată de credincioșii adevărați din Efes, va sta în pici-
oare în mod sigur, în pofida activității oponenților. Mounce53 sugerează 
că, mai degrabă, sunt avuți în vedere credincioși individuali, conform for-
mulării „cei ce”, v19, „oricine rostește Numele Domnului”. Ei nu vor fi mă-
turați de erezie. În realitate, se pare că există o mică diferență între aceste 
două poziții întrucât indivizii sunt, de fapt, biserica! 

Pe clădirile antice erau gravate inscripții care indicau scopul acestora. 
De asemenea, erau folosite peceți pentru identificarea unor obiecte și, în-
deosebi, pentru a afirma proprietatea. Dumnezeu Și-a pus sigiliul pe bi-
serică printr-o dublă inscripție. 

Mai întâi, este una secretă și invizibilă – Domnul cunoaște pe cei care 
sunt ai Lui (aici Pavel face aluzie la LXX, Numeri 16:15, folosind ku,rioj 
kurios în loc de o` qeo,j ho theos). Dumnezeu a putut să facă deosebire 
între cei falși și cei autentici în cadrul răzvrătirii lui Core și, după cum 
acel trist incident nu a decimat numărul israeliților, tot așa învățătura 
falsă nu va avea efect la nivel fundamental asupra bisericii din Efes; te-
melia așezată de Dumnezeu va rezista. 

Mai apoi, este una publică și vizibilă – cei care rostesc numele lui Cris-
tos sau al Domnului se vor îndepărta de nelegiuire (să fie oare aici aluzia 
la Num. 16:26 sau Is. 52:11?). Aici se află semnul adevăratei vieți spiritu-
ale – ei arată că sunt copiii lui Dumnezeu prin viețile lor sfinte. Observați 
că imperativul „oricine… să se depărteze” presupune puterea de a se în-
depărta - și binecuvântarea care decurge pentru cei care se îndepărtează. 
Oameni precum Filet și Ermogen au demonstrat prin viețile și învățătura 
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lor că nu aparțineau cu adevărat lui Dumnezeu. Însă, în ceea ce-l privește 
pe Timotei, iată ce trebuie să facă el: 
 

Fii un vas curat și pregătit 
Există o legătură strânsă între metafora unui edificiu care descrie bise-
rica în versetul anterior și chemarea de a se îndepărta de nelegiuire din 
versetele 19-22. Însă aici Pavel nu se referă la structura exterioară a unei 
„case mari”, ci la conținutul ei, îndeosebi la diferite ustensile, care sunt 
avute în vedere. Pavel se referă la comunitatea creștină în sensul ei larg, 
adică la diferite persoane aflate în interiorul bisericii mărturisitoare, in-
cluzând, în acest context, învățătorii falși.  

Într-o casă mare găsim ambele tipuri de vase, cele din lemn sau de pă-
mânt și cele prețioase. Vasele din aur și din argint au fost menite pentru 
a avea rolul unei utilizări onorabile. Vasele din lemn și lut sunt pentru 
întrebuințări dezonorabile. În vreme ce, din perspectiva lui Mounce54 
metafora poate fi dusă prea departe, pare clar că vasele onorabile repre-
zintă slujitorii lui Dumnezeu, pe când cele dezonorante îi reprezintă pe 
cei falși.  

Așa cum explică Hendriksen55, membrii autentici sunt rânduiți pentru 
cinste (Mat. 25:34-40); ceilalți, pentru dezonoare (vezi Mat. 25:41-45; 1 
Sam. 2:30b; Rom. 9:21). Un om trebuie să se curețe cu adevărat de aceștia 
cu practicile lor întinătoare și doctrinele lor rele, și ulterior va putea fi un 
vas de cinste, pe deplin pus deoparte pentru Domnul și pentru lucrarea 
Lui. El va fi util stăpânului său care mai apoi va putea exercita o autoritate 
deplină asupra acestuia. El este pregătit pentru orice lucrare bună pe 
care ar putea-o alege stăpânul său. Prin urmare, lucrurile nu stau așa cum 
susține Marshall56, anume că un vas dezonorabil poate fi curățit. Nu 
aceasta este ideea; mai degrabă, slujitorul credincios trebuie să se curețe 
și să se separe pe sine de întinarea generată de părtășia cu cei care fali-
mentează în a predica adevărul lui Dumnezeu (1 Cor. 5:11, 13; 2 Cor. 
6:14-7:1). 

Prin a acționa conform îndemnului lui Pavel, Timotei urma să fie un 
instrument „sfințit” (participiu perfect pasiv), separat și, astfel, într-o 
stare a utilității pentru stăpânul său, adică Dumnezeu – fiind pregătit (un 
alt participiu perfect pasiv) pentru orice lucrare bună, și anume, pentru 
o varietate de slujiri în curs de desfășurare sau forme de slujire în cadrul 
misiunii lui Dumnezeu la care ar putea fi chemat de Dumnezeu (2 Tim. 
3:17; Ef. 2:10). Oare trebuie din nou să ne reconsiderăm poziția – dacă 
vrem cu adevărat să fim eficienți în lucrarea lui Dumnezeu? 
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Următorul verset (v22) este strâns legat de ceea ce stă înainte. În opi-
nia lui Knight57, ca să fie tipul de vas pe care Dumnezeu îl dorește, Timo-
tei trebuie să fugă de poftele tinereții (v22a) care ar putea fi o problemă 
specifică pentru el. Stott58, și de asemenea Marshall59 într-o anumită mă-
sură, văd acestea nu doar ca o referire la păcatele senzuale, ci și cu trimi-
tere la îngâmfarea specifică tinereții, la ambiția egoistă, la încăpățânarea 
îndârjită, la aroganță, deși Marshall sugerează mai departe că acestea ar 
putea fi prezente în alții, nu doar în Timotei. Acesta trebuie să caute evla-
via, integritatea morală, credința, dragostea și pacea, toate într-o bună 
companie, „împreună cu cei care caută pe Domnul dintr-o inimă curată”, 
adică cei care împărtășesc același dorințe pentru sfințenie și înaintarea 
în sfințenie, strigând spre Dumnezeu pentru acestea. Lista conține trei 
aspecte în comun cu 1 Timotei 6:11 și trei cu Galateni 5:22-23. Majorita-
tea oamenilor sunt implicați într-o căutare, însă este vorba despre căuta-
rea de a avea o familie fericită, căutarea de a avea o carieră de succes, 
căutarea de a avea un hobby. Oare câți dintre noi căutăm o viață care-i 
place Domnului și care va avea impact pentru El? 
 

Evită disputele nechibzuite și dăunătoare spiritual 
Timotei trebuie, de asemenea, să se ferească de speculațiile, de întrebă-
rile nebune și păgubitoare spiritual la care s-a făcut referire anterior, și 
care generează numai dispute (v23). În v24, termenul douloj doulos „slu-
jitor” îi este aplicat lui pentru prima dată în 1 & 2 Timotei. Astfel, Pavel 
subliniază natura relației lui Timotei cu Dumnezeu și natura relației 
noastre cu El. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să se afle pe deplin sub 
controlul stăpânului său. Nu mai este un sclav al păcatului, ci este un sclav 
al lui Dumnezeu. 
 

Blând dar credincios condu pe alții la pocăință 
De la punctul acesta, Pavel este mult mai specific cu privire la ceea ce, 
până acum, a abordat într-o manieră generală.60 De asemenea, el se în-
toarce de la problemele de factură mai personală înspre cele aflate în re-
lația dintre Timotei și ceilalți. Prin urmare, Timotei nu trebuie să fie con-
flictual, ci blând, manifestând trăsătura generală a bunătății față de toți; 
el trebuie să fie abil în învățătură, răbdător când se greșește față de el 
(„răbdător” denotă o atitudine de îngăduință răbdătoare față de cei care 
i se opun sau care se ceartă cu el). 

O altă trăsătură este prezentată mai amplu – blândețea sau „umilința” 
(v25). Aici vedem resursele divine și umane lucrând mână în mână. Pe 
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măsură ce Timotei îi învață pe oponenții lui adevărul într-un mod umil 
dar fidel, Dumnezeu poate folosi această atitudine și aceste argumente 
pentru a-i aduce la pocăință. Ideea este descrisă de Marshall61 ca tran-
smițând într-un „sens pregnant <a-i veni mintea la cap> cuiva” (v26). 

Oponenții lui Timotei sunt prinși în cursa diavolului (v26). Prin atitu-
dinea lui grijulie, aceștia vor vedea dragostea lui Cristos în acțiune. Dia-
volul i-a luat prizonieri (conceptul de a lua prizonieri în viață și de a-i ține 
în captivitate este transmis de timpul perfect). Pavel folosește o condiți-
onală de scop. Așadar, cu ce scop a făcut diavolul aceasta? Ca aceștia să 
facă voia celui care i-a luat captivi.62 Prin urmare, Timotei trebuie să ma-
nifeste calitățile unui conducător priceput și eficient care poate fi folosit 
de Dumnezeu pentru a-i aduce pe oameni la pocăință, conducându-i de-
parte de falsitate și de cursa diavolului (v26). 

Ce capitol al încurajării pentru colegul mai tânăr al lui Pavel! Și noi ar 
trebui să acceptăm în inimă toată această învățătură – cu încurajările și 
avertizările ei. Doar luând în serios tot ceea ce Pavel afirmă vom putea 
vedea înaintând lucrarea lui Dumnezeu. 
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2 Timotei 3:1-17  
Perseverează în mesajul misionar –  
Nu ezita datorită nelegiuirii  
vremurilor din urmă 
 
 
Timotei a fost înștiințat despre dezertorii din Asia și despre prezența 
oponenților din biserică. La punctul acesta, dimensiunea pericolului de-
vine o tematică în sine și este prezentată în detaliu. În v1-5a avem o pro-
feție generală privitoare la zilele din urmă; astfel, ni se oferă o listă a re-
lelor sau, mai degrabă, a făcătorilor de rele. Lista este concluzionată cu o 
avertizare în v5b. În v6-9, timpul prezent este folosit cu o referire mai 
specifică la influența oponenților asupra unor femei care au fost duse în 
rătăcire de aceștia. Prin urmare, învățătorii falși sunt identificați prin 
două modalități: sunt considerați parte din avântul final al răului și, mai 
apoi, sunt comparați cu oponenții lui Moise în împotrivirea lor față de 
adevăr. 

În prima secțiune, folosirea timpului viitor demonstrează că răul este 
deja cunoscut de Dumnezeu; răul n-ar trebui să-i ia pe credincioși prin 
surprindere; el se află sub stăpânirea lui Dumnezeu. Pentru Mounce1, 
timpul viitor nu exclude faza incipientă actuală a zilelor viitoare care vor 
fi tot mai rele. Ni se reamintește de asemenea că erezia și imoralitatea 
merg mână în mână. 

Marshall2 a intitulat secțiunea de la 3:1-4:8 „Nelegiuirea și nevoia de 
credincioșie și adevăr” și a structurat-o astfel: 
 

(a) Profeție despre sporirea nelegiuirii în biserică 3:1-9 
(b) Exemplul și învățătura lui Pavel, precum și importanța Scripturii 

3:10-17 
(c) Îndemn final adresat lui Timotei 4:1-8. 

 
Cu toate că separarea este utilă, este îndoielnic că Pavel se referă la bise-
rică mai degrabă decât la societatea în care biserica trăiește și-și prezintă 
mărturia. „Căci oamenii vor fi…” pare a indica spre cei din afara bisericii. 
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Dar, trebuie ținut minte că „duhul” vremii poate să influențeze și să pe-
netreze la fel de bine orice biserică locală. 

Mounce3 subliniază ideea folositoare potrivit căreia, deși la prima ve-
dere „lista viciilor” (ceva obișnuit la Pavel) pare a fi generală, există o le-
gătură strânsă între aceasta, pe de o parte, și situația și opoziția din Efes, 
pe de altă parte. În plus, „Pavel leagă purtarea oponenților de profețiile 
escatologice și expune consecințele păcatelor lor.” 
 

Vremurile primejdioase din  
zilele de pe urmă v1-5 
Pavel îl face pe Timotei conștient că răutatea și depravarea morală din 
jur nu reprezintă o situație trecătoare; de fapt, ele sunt o trăsătură per-
manentă a veacului actual. Oare cum ar trebui să înțelegem această stare 
de lucruri? Trebuie știut că vremurile de pe urmă se întind de la etapa 
lucrării pământești a lui Cristos până la cea a întoarcerii Domnului 
(Evr.1:2). Așadar, aici este descrisă întreaga perioadă dintre prima și a 
doua venire a lui Cristos. În sprijinul acestei perspective, observați cum, 
pentru Marshall4, trecerea de la timpul viitor la cel prezent în v6 arată că 
perioada aceasta a și început. De asemenea, se poate comenta că aici nu 
vorbim despre un scriitor din secolul al doilea care, în mod înșelător, ar 
fi încercat să pună toate aceste cuvinte în gura lui Pavel, dar care a fost 
dat în vileag. 

Pavel i se adresează lui Timotei folosind un imperativ prezent, „să știi”. 
Adjectivul „grele” (calepo,j chalepos) înseamnă „dure” sau „dificile”; sen-
sul lui poate fi „greu de îndurat”, precum situația unei dureri fizice ori 
mentale, dar și „greu de făcut față, periculoase, violente, primejdioase”. 
Termenul era folosit în greaca clasică cu referire la animale sălbatice și 
la marea agitată. Singura dată când mai este folosit este în relatarea des-
pre cei doi demonizați din Gadara, care erau atât de sălbatici și brutali 
încât Matei i-a descris ca fiind „așa de cumpliți” – calepo,j chalepos – că 
nimeni nu putea trece pe drumul acela” (8:28). Acesta descrie tipul de 
perioadă la care ar trebui să se aștepte comunitatea creștină în zilele din 
urmă – o vreme dureroasă și periculoasă, dificil de îndurat și de înfruntat. 

Comportamentul moral v2-4. De fapt, aici sunt descrise 19 trăsături; 
astfel, este a doua listă de vicii ca lungime din NT. Găsim paralele cu Ro-
mani 1. Pentru Marshall, în general, accentul cade pe concentrarea asu-
pra sinelui,5 îndeosebi în cazul primelor cinci trăsături, însă celelalte des-
criu în general tendințele imorale care rezultă. Lista face uz de jocuri de 
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cuvinte; ea începe și se încheie cu iubirea îndreptată într-o direcție gre-
șită, iubirea de sine și iubirea plăcerii.6  

Marshall7 evidențiază că se găsesc paralele în sursele eleniste, deopo-
trivă grecești și evreiești; lista este îndeosebi apropiată de Filo și 1 QS 
4.9-11. Astfel, trăsăturile sunt cele care, în general, se consideră că ar 
contura răul. El sugerează că elementul introductiv stabilește tonul pen-
tru ceea ce urmează, iar ultimul adună lucrurile. Pentru el, ca și pentru 
Mounce, tematica dominantă este că oamenii sunt concentrați asupra si-
nelui, în loc să fie concentrați asupra lui Dumnezeu. Aceasta afectează re-
lațiile lor cu alte persoane astfel încât se gândesc doar la propriile inte-
rese, comportându-se adesea violent pentru a-și atinge scopul. 

„Iubitori de sine” – concentrați asupra sinelui, adorându-și propria 
persoană și manifestând interes doar pentru ceea ce li se potrivește sau 
ceea ce le place. 

„Iubitori de bani” – când uneori posesiunile materiale devin obiectul 
suprem al afecțiunilor noastre. Mai apoi, Dumnezeu este detronat din vi-
ețile lor. Pavel ne-a arătat că iubirea de bani este rădăcina tuturor tipuri-
lor de rău (1 Tim. 6:10). A fost arătat limpede mai devreme că o astfel de 
dragoste de asemenea îl descalifică pe cineva de la statutul de prezbiter 
și de la cel de diacon (1 Tim. 3:3, 8; Tit. 1:7). Cuvântul mai este găsit în 
NT doar cu referire la farisei (Luca 16:14). 

Observați din nou că Mounce8 a reliefat „compușii lui philos” deopo-
trivă la începutul și la finalul listei. El susține de asemenea ideea că atunci 
când iubirea cuiva față de Dumnezeu este înlocuită de iubire față de sine 
și față de lumea materială, atunci toate celelalte vicii izvorăsc în mod na-
tural din ea. 

„Lăudăroși” este uneori folosit cu referire la fălirea cu lucrurile care în 
realitate nu sunt prezente. În iudaism, termenul dovedește o suficiență 
de sine care-L lasă pe Dumnezeu pe dinafară. 

„Trufași” sau aroganți, disprețuitori. Pentru Marshall9, este vorba des-
pre a avea o părere înaltă despre sine și a-i disprețui pe alții. 

„Hulitori” este un cuvânt folosit în general cu referire la a nega măreția 
lui Dumnezeu prin a vorbi despre El într-o manieră nerespectuoasă. În-
trucât cuvintele care urmează au de-a face cu un comportament antiso-
cial, aici ar putea fi avut în vedere sensul mai larg de defăimare.10 Pentru 
Mounce11, probabil sensul vizează o vorbire cu insulte, din moment ce 
viciile sunt în general îndreptate spre oameni și nu spre Dumnezeu. Ur-
mătoarele cinci par a se referi la viața de familie și pot fi grupate împre-
ună. 
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„Neascultători de părinți” poate fi vorba despre neglijarea autorității 
date de Dumnezeu în familie care i-a condus pe copii la neascultare și 
răzvrătire față de părinții lor (Ef. 6:1). 

„Nemulțumitori” semnifică a fi nerecunoscător sau neapreciativ în 
ceea ce ține de relația cuiva cu Dumnezeu și cu alții. 

„Fără evlavie”, în opoziție cu pios o`sioj hosios, un cuvânt folosit uneori 
în greaca clasică cu referire la respectul filial.  

„Fără dragoste firească” indică spre o lipsă a afecțiunii umane natu-
rale. 

„Neînduplecați” sau implacabili, înseamnă cu neputință de a fi potolit 
sau împăcat. Guthrie12 îl definește drept „ostilitate care nu acceptă niciun 
armistițiu.” Pentru Towner, „el descrie cea mai dură dintre toate atitudi-
nile, una care refuză reconcilierea și astfel duce la distrugerea relațiilor 
și vieților.”13 Celelalte sunt descrieri generale. 

„Clevetitori”, un cuvânt folosit (de șase ori) cu referire la Diavol, Acu-
zatorul, la singular.  

„Neînfrânați” exprimă ideea de a da curs dorințelor fără a ține cont de 
urmări. Acesta este în opoziție cu ceea ce se cere de la un prezbiter (Tit 
1:8). 

„Neîmblânziți” sau nedomesticiți, oglindește o persoană care este ne-
civilizată sau de nestăpânit, asemenea unui animal care n-a fost domes-
ticit. 

„Neiubitori de bine” înseamnă, de fapt, că aceste persoane sunt străine 
față de orice formă de bine. Observați că, în Tit 1:8, de la prezbiteri se 
așteaptă opusul. 

„Vânzători” sau perfizi se referă la persoane înclinate spre trădare. 
Este folosit cu referire la Iuda (Lc. 6:16) și la iudei (F.A. 7:52). 

„Obraznici” oglindește o necugetare sau nechibzuință în vorbire sau 
trăire. 

„Îngâmfați” înseamnă a fi încrezuți sau orgolioși. Acesta este singurul 
participiu din listă, sensul fiind „umflați de mândrie”. Vezi aceeași idee 
exprimată în 1 Timotei 3:6; 6:4.  

„Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”. Afirmația 
nu sugerează ascetismul avut în vedere în 1 Timotei 4.14 Iubirea de aici 
este orientată într-o direcție complet greșită; semnificația lui „decât” ex-
primă o negare clară a ceea ce li se cere tuturor oamenilor, Matei 22:37-
38; Marcu 12:28-30; Luca 10:27-28. Sintagma de mai sus reflectă un 
comportament nesocial și antisocial înrădăcinat în iubirea de sine și in-
dependența față de Dumnezeu. 
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Pavel scrie despre o „formă de evlavie”, o formă exterioară de religio-
zitate lipsită de o realitate lăuntrică. Ar trebui punctat că în zilele din 
urmă tot vor fi oameni care se pretind religioși. Însă religia lor nu va fi 
una a „puterii”. Pentru Towner15, cuvântul „formă” pune accentul pe pre-
făcătorie, întrucât vor fi unii care vor clama o experiență mai „spirituală” 
decât a apostolului întemnițat, o cunoaștere superioară a lui Dumnezeu.  

În zilele de pe urmă, religia este caracterizată de zădărnicie; fără îndo-
ială că religia rămâne funcțională, dar ea devine doar o chestiune socială. 
Termenul grecesc de aici este du,namij dunamis, pe care Marshall16 îl des-
crie drept „puterea vitală dată credincioșilor de Duhul Sfânt pentru trăi-
rea creștină.” Ne aducem aminte de referirile anterioare la „putere” din 
epistolă, unde 1:7-8 și 2:1 se referă la realitatea puterii lui Dumnezeu ve-
nită prin părtășia cu El; prin aceasta noi suntem întăriți de Duhul Sfânt. 
Chemarea „depărtează-te” nu vizează doar evitarea contactului, ci poartă 
cu sine o notă mai puternică; ea sugerează că aceștia trebuie ținuți în 
afara bisericii și departe de orice implicare în vreo slujire. 
 

Învățătorii falși din zilele de pe urmă v6-9 
Pavel îi indică lui Timotei tacticile lui Satan. Se constată că pseudo-învă-
țătorii creștini folosesc metode perfide pentru a se infiltra în comunitatea 
creștină. Ei îi atacă pe cei vulnerabili și naivi. La Efes, un grup de femei 
nestatornice și imorale au căzut pradă învățătorilor falși. Termenul redat 
prin femei „ușuratice” gunaika,rion gunaikarion, înseamnă literal „mic”, 
care probabil transmite slăbiciune, adică ele erau „slabe” sau „firave” în 
credință. Marshall17 susține ideea potrivit căreia, a deduce de aici o mini-
malizare generală a importanței femeilor este ceva eronat, date fiind re-
feririle pozitive din alte locuri (1 Tim. 2:11; 5:3; 2 Tim. 1:5; 3:14; Tit 2:3-
5). Aici trebuie să se remarce de asemenea acuzarea aprigă a bărbaților. 

Satan îi va folosi adesea pe cei care sunt slabi și nestatornici pentru a 
obține un cap de pod. Persoanele de aici erau „împovărate” cu păcate, 
ceea ce, literal înseamnă „a stivui” și sugerează o culminare a păcatelor 
care deveniseră atât de insuportabile încât orice soluție oferită genera 
iritare. Persoanele respective erau înrâurite de diferite impulsuri și dis-
puse să dea ascultare oricărui tip de sfat – „învață întotdeauna”, însă min-
țile lor deveniseră atât de nestatornice și pervertite încât au devenit in-
capabile să ajungă la „cunoștința adevărului”. Principala căutare era sen-
zaționalul, devenind astfel o pradă ușoară pentru învățătorii pseudo-
creștini.  
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Knight18 scoate în relief că, dat fiind că aceste persoane învață erezii, 
nu adevărul Evangheliei, ele „nu învață niciodată în mod real adevărul 
care le poate elibera.” Din nou, Marshall19 propune că, probabil, se suge-
rează că unii au parte de serii nesfârșite de prelegeri, poate contra cost, 
și pune în contrast această situație cu 3:15, unde aflăm că studierea Scrip-
turilor poate duce la cunoștința mântuitoare. Remarcați că Mounce20 este 
cel care evidențiază sintagma cuprinzătoare „prin case”, care s-ar putea 
referi la familiile bine-cunoscute sau înstărite, bogate și influente, capa-
bile să-i găzduiască și să-i plătească de a-i plăti pe învățători, mai degrabă 
decât, așa cum susține Towner21, la tinerele văduve vulnerabile. Cu toate 
acestea, este posibil ca cineva să fie tânăr, văduv și înstărit. Păcatele cu 
pricina nu sunt definite, însă este posibil să fi fost vorba despre păcate 
din trecut, care tulbură cugetul și față de care învățătorii falși promiteau 
eliberare sau, în vreun fel, le îngăduiau să manifeste indiferență față ce 
acelea.  

Drept exemplu pentru afirmațiile sale, Pavel trasează o paralelă isto-
rică între acești bărbați și cei doi magicieni care i s-au opus lui Moise. 
Pentru Marshall22, ideea de aici este că problemele cu care se confrunta 
biserica erau identice cu cele cu care s-a confruntat Moise. În plus, după 
cum respectivele atacuri au eșuat, tot așa urma să se întâmple și cu aces-
tea. Așadar, Pavel face referire la Iane și Iambre, care, conform tradiției 
iudaice, au fost cei doi magicieni de frunte de la curtea lui faraon. Ei nu 
sunt menționați nominal în textul VT, deși unul dintre targum-uri (Tar-
gumul lui Ionatan) le introduce numele în Exod 7:11 (Ei sunt mai apoi 
menționați nominal în diferite opere literare creștine timpurii). Acești 
magicieni au încercat să imite minunile făcute de Moise. 

Termenul cheie este că magicienii i s-au „împotrivit” sau i s-au „opus” 
lui Moise. El este văzut drept reprezentantul lui Dumnezeu în vremea lui 
și un anti-model pentru cei care în prezent se opun Evangheliei. „Adevă-
rul” de aici este vestea bună, mesajul misionar sau doctrina apostolică. 
Mințile lor nu mai funcționează corect, neîndeplinindu-și rolul de îndru-
mător care să corecteze crezul și principiile morale. Așa cum magicienii 
n-au putut ține pasul cu minunile săvârșite de Moise, tot așa stau lucru-
rile și cu învățătorii falși. Ei îi vor amăgi pe alții o vreme, dar în timp ne-
bunia lor va fi devoalată. Magicienii n-au reușit să copieze minunea lui 
Moise cu păduchii (Ex. 8:18-19) și au fost înfrânți în lupta cu bubele (Ex. 
9:11). Tot astfel, în cele din urmă oponenții lui Timotei vor falimenta. 
Adevărul lui Dumnezeu va dăinui, iar falsitatea, deși s-ar putea să-i cuce-
rească pe vreo câțiva oameni slabi, în cele din urmă nu va triumfa. 
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Exemplul viu pentru zilele de pe urmă 
Așadar, Pavel scoate la iveală că zilele de pe urmă vor aduce cu ele un 
declin serios în plan moral, o etalare deșartă a religiozității și o răspân-
dire a învățăturii false. La punctul acesta, el i se adresează direct lui Ti-
motei, acesta primind încurajarea de a fi diferit și, dacă este necesar, de 
a rezista singur. De fapt, el este încurajat să-și amintească de viața dedi-
cată a marelui său mentor. Drept urmare, Pavel îi spune: „Tu m-ai urmat 
cu credincioșie până acum. Continuă să faci aceasta.” Așa cum Mounce 
evidențiază, sintagma „tu însă” a lui Pavel reprezintă un contrast puter-
nic cu versetul anterior. Imperativul prezent me,ne mene „să rămâi”, 
cheamă la o statornicie zilnică (v14). 

În v10, „Tu ai urmărit de aproape” parakolouqe,w parakoloutheō în-
seamnă, literal, „a urma o persoană atunci când merge undeva și a păși 
pe urmele ei”. Figurativ, ar sugera acordarea atenției sau urmara la nive-
lul minții, adică acceptarea învățăturii lui Pavel și însușirea acesteia. Ti-
motei nu trebuie să fie un observator detașat, ci să devină un ucenic de-
dicat, să-l imite pe Pavel. Contrastul cu primul paragraf este evident – oa-
menii erau descriși ca urmărindu-și propriile înclinații (iubitori de sine, 
de bani și de plăceri); Timotei urmase un standard cu totul diferit, și 
anume pe Pavel, care continuă prin a enumera trăsăturile propriei vieți 
– nouă virtuți sau experiențe. El nu se laudă, dar este îndreptățit să scrie 
aceste lucruri. Găsim două tipuri de dovezi obiective care indică spre au-
tenticitatea învățăturii lui, și anume, viața pe care a trăit-o, și suferințele 
pe care le-a îndurat. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să imite exemplul său 
evlavios și mărturia lui. 

Lista conține nouă elemente și dezvoltarea tipică a ultimelor două. „Ea 
pornește de la învățătură, trece pe la modul de trăire și pe la trăsăturile 
necesare în special în viața unui misionar confruntat cu atacuri, și ajunge 
în final la niște experiențe dureroase.”23 Pentru Mounce, Pavel începe cu 
cele mai importante aspecte care prezintă un contrast vizibil și semnifi-
cativ față de oponenți, adică față de învățătura eronată „a potrivnicilor” 
(1 Tim. 1:6-7) și purtarea aberantă (2 Tim. 3:6-9) care sunt principalele 
cauze ale problemelor lui Timotei în Efes.”24  
 

Viața trăită 
Învățătura lui Pavel – Timotei a fost îndemnat să păzească învățătura 
lui Pavel (1:12-14). Aceasta trebuia să constituie modelul pentru restul 
predicării lui Timotei. Pavel i-a dat lui Timotei fundamentul pe care tre-
buia să construiască. El trebuia să încredințeze această învățătură altora. 
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Însă aici ideea este că dovezile autenticității învățăturii sale constau în 
trăirea lui plină de dedicare și evlavie, și în perseverența lui. Pavel este 
atât de convins de poziția lui încât deopotrivă practică ceea ce predică și 
este pregătit să sufere pentru aceasta! 
 
Conduita lui Pavel – este limpede că întreaga viață a lui Pavel a fost dă-
ruită lui Dumnezeu. Întreaga lui purtare, trăire și toate dorințele lui au 
fost îndreptate spre Dumnezeu. Termenul avgwgh/| agōgē „mod de tră-
ire”, este folosit adesea în sensul de imitare al unui model. El se găsește 
doar aici în NT și poate fi înțeles ca prezentând „o viață modelată după 
Cristos și trăită pe baza cunoașterii voii lui Dumnezeu.”25  
 
Scopul lui Pavel – aici el se referă la ambițiile lui spirituale care l-au mo-
tivat și au făcut ca viața lui să aibă sens. Referirea este la a avea o deter-
minare fermă, o dedicare pentru a îndeplini ceea ce a simțit că este che-
mat să facă. Scopul lui suprem a fost să-I fie pe plac Domnului în orice 
privință. El a afirmat în Faptele Apostolilor 20:24 că viața lui nu avea ni-
cio valoare pentru el și că dorea doar să încheie alergarea stabilită de 
Domnul pentru el. Pentru Pavel, a trăi era Cristos. 
 
Credința lui Pavel – aici sensul este probabil să vizeze încrederea lui 
personală în Dumnezeu, mai degrabă decât anumite crezuri. Adesea, 
când Pavel se afla într-o situație critică, Domnul pregătea o cale de scă-
pare (de ex. când Pavel se afla pe direcția rânduită de Domnul, în mijlocul 
furtunii, Domnul l-a asigurat că-l va scoate cu bine de acolo, F.A. 27:21-
25). 
 
Suferința lui Pavel – Pavel a avut multă răbdare, o calitate a lui Cristos 
Însuși (1 Tim. 1:16), pe care El o poate produce în credincioși prin Duhul 
(Gal. 5:22). Pavel a avut răbdare mai întâi față de oamenii lui Dumnezeu, 
iar, mai apoi, față de încercările pe care a trebuit să le îndure. Prin harul 
lui Dumnezeu, el a putut să dea dovadă de îngăduință față de oamenii 
problematici. 
 
Dragostea lui Pavel – chiar și atunci când oamenii lui Dumnezeu nu l-au 
iubit pe Pavel, dragostea lui a rămas neschimbată pentru ei (vezi biserica 
din Corint în 2 Corinteni). Aici avem dragostea lui Pavel deopotrivă față 
de Dumnezeu și față de om, în contrast cu iubirea de sine a învățătorilor 
falși. 
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Răbdarea lui Pavel - s-a menționat că, în NT, termenul „prigoniri” 
diwgmoi/j diōgmois, se referă întotdeauna la persecuțiile din motive reli-
gioase.26 Pavel a continuat să meargă înainte și atunci când lucrurile erau 
dificile. „Suferințe” este un termen general care înseamnă „necaz”, „neno-
rocire”. Ultimele două elemente sunt legate și, de fapt, izvorăsc din cele-
lalte prin folosirea pluralului și prin referirea la evenimente concrete.  
 

Suferința îndurată 
Acum, în v11, Pavel își reamintește exemple specifice ale suferinței lui 
pentru Cristos în trei cetăți galateene. Timotei era un cetățean al Listrei 
și, probabil, la vârsta tinereții a fost martor la suferința lui Pavel de acolo. 
S-ar fi putut foarte bine ca ceea ce apostolul a îndurat în timpul acelor 
perioade de încercare să fi avut un impact profund asupra minții acestui 
tânăr și să fi reprezentat un factor de influență. Evenimentele menționate 
din istoria personală a lui Pavel s-au petrecut în timpul primei lui călăto-
rii misionare. 
 
Antiohia Pisidiei – prin decret al împăratului Augustus, ea devenise o 
colonie romană în anul 25 d. Cr. și, în vremea când Pavel a vizitat-o, de-
venise prosperă și influentă. Astfel, avea familii de elită din care au pro-
venit cei dintâi membri ai senatului roman dați de provinciile răsări-
tene.27 După o lungă predică ținută în ziua de Sabat în care Pavel le-a rea-
mintit istoria Israelului, evreii au fost scandalizați deoarece mesajul lui 
Pavel îi condamna pe ei și aduce speranță neevreilor. Evreii l-au perse-
cutat pe Pavel și l-au expulzat din cetate (F.A. 13:14-52). 
 
Iconia – o cetate importantă aflată la confluența drumurilor care legau 
provinciile Macedonia, Ahaia și Asia de Roma. Din nou evreii au stârnit 
oamenii la răscoală după un alt răspuns incredibil la predicarea misio-
nară a lui Pavel. La auzul complotului de a-l ucide, Pavel a fugit în secret 
din cetate. 
 
Listra – o altă colonie militară romană fondată de Augustus în 26 d. Cr. 
În această cetate, Pavel și Barnaba au fost considerați „eroi” după ce au 
vindecat un olog – de fapt, oamenii conduși de preotul lui Zeus s-au pre-
gătit să-i venereze; dar aceasta n-a durat mult. Din nou evreii i-au întărâ-
tat pe oameni împotriva lui Pavel, aceștia târându-l afară din cetate, unde 
au aruncat cu pietre în el lăsându-l aproape mort. Atunci când ucenicii s-
au strâns în jurul lui, el și-a revenit într-un mod miraculos. Mounce28 su-
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gerează posibilitatea ca Timotei să fi fost martor la acea aruncare cu pie-
tre. Când Timotei este menționat în Faptele Apostolilor 16:1 (în a doua 
călătorie misionară), nu se spune că Pavel tocmai îl cunoscuse pe acest 
tânăr. 

Pavel afirmă că Domnul l-a scăpat din toate aceste încercări dure. Lim-
bajul reamintește de Psalmul 33:18-19, Pavel interpretându-și suferința 
în lumina neprihănitului suferind din psalmi care este păzit de Domnul. 
Astfel, deși Dumnezeu n-a înlăturat întotdeauna necazurile lui Pavel, L-a 
ajutat să iasă din ele.  
 

Prigoana așteptată 
Marshall29 evidențiază că ceea ce i s-a întâmplat lui Pavel este prezentat 
ca ceva tipic ce poate fi valabil pentru „toți” cei din poporul lui Dumnezeu. 
Construcția grecească subliniază lucrul acesta prin folosirea termenului 
pa,ntej pantes. Inevitabilitatea persecuției este explicată ulterior în v13. 
Mounce afirmă ideea importantă că v12-13 generalizează experimenta-
rea de către Pavel a persecuției și suferinței, transformând-o în experi-
ența lui Timotei și a tuturor creștinilor. Din nou, această idee „bate cuiul 
final în sicriul oricărei evanghelii aberante care vestește o viață abun-
dentă lipsită de persecuții.”30 Desigur că sintagma „toți cei ce voiesc” nu 
exprimă o dorință trecătoare, sau o năzuință capricioasă, ci un angaja-
ment sau o dedicare a voinței. Dată fiind referirea la prigoană de aici, se 
poate distinge între credincioșii autentici și cei falși. 

Pavel susține ideea că starea spirituală a societății nu este progresivă 
– „oamenii răi și înșelători” vor trece dintr-o stare rea într-una și mai rea, 
înșelându-i pe alții și fiind ei înșiși înșelați. Cuvântul tradus prin „înșelă-
tori” go,hj goēs, doar aici în NT, este literal „magicieni”, și a fost probabil 
sugerat de aluzia anterioară la magicienii egipteni (v8). 

Pentru Marshall31, afirmația se referă la triumful prezent al răului 
(3:1-9). Însă, pentru el, orizontul cuprinde doar timpul de la respectivul 
moment al vorbirii și viitorul imediat, în vreme ce, în mod interesant, ori-
zontul pe termen lung oferă o perspectivă diferită (4:1, 8 și 14). El subli-
niază de asemenea că termenul „înșelători” însemna inițial „vrăjitor” și-i 
leagă pe aceștia cu magicienii care i s-au opus lui Moise, astfel că el suge-
rează că Pavel se gândește la oponenții efeseni, nu la oameni în general. 
Dar oare Pavel nu prezintă triumful general al răului și pe oamenii răi din 
societate? Vor fi și sunt mulți oponenți care, așa cum afirmă aliterația pe-
iorativă tradițională folosită de Pavel, îi vor înșela pe alții în baza propriei 
înșelări.32  
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Dedicarea continuă în zilele de pe urmă 
Acum Pavel i se adresează din nou lui Timotei: „Tu însă”. Ei „vor merge 
din rău în mai rău”. Însă Timotei trebuie „să rămână” sau să continue în 
ceea ce a învățat și a crezut. El merge în direcția opusă acestei evanghelii 
alternative. Sunt două motive pentru care el trebuie să rămână în adevăr, 
sau să se mulțumească cu ceea ce a primit deja. 

În primul rând, datorită caracterului celor de la care a învățat – Pavel, 
bunica lui și mama lui, care l-au învățat VT încă din pruncie (cf. 1:5). In-
tegritatea acestora îi era cunoscută și putea sta liniștit că n-a fost înșelat. 
Mounce33 subliniază ideea că bazarea credibilității mesajului Evangheliei 
pe caracterul învățătorilor este perechea pozitivă a criticii lui Pavel față 
de erezia bazată pe comportamentul nelegiuit al învățătorilor falși. Prin 
urmare, bunurile și caracterul constituiau o modalitate standard de a 
evalua afirmațiile despre adevăr în cultura vremii.34 

Al doilea motiv constă în propria cunoaștere a Scripturilor VT în care 
a fost învățat. Astfel, el trebuie să rămână loial față de adevărurile pe care 
a ajuns să le creadă întrucât ele provin din VT, de la apostolul Pavel și de 
la membrii familiei lui. „Sfinte” este folosit cu referire la Scripturi doar 
aici în NT. Respingerea miturilor și genealogiilor nu implică o respingere 
a VT înțeles în mod corect. 

În contrast cu femeile nestatornice din v6, care aproape că fuseseră 
înduplecate de orice fel de învățătură, Timotei trebuia să fie înduplecat 
de adevăr. El trebuia să continue (verbul me,nw menō mai este folosit al-
tundeva îndeosebi în scrierile ioanine cu referire la a rămâne într-o învă-
țătură acceptată, 1 In. 2:4, sau cu referire la relația cuiva cu Cristos, In. 
15:1-3) pe drumul drept al adevărului, neîngăduind cuiva să-l abată din 
cale. Timotei trebuia să se țină strâns de lucrurile de care era convins, de 
chestiunile față de care-și formase convingeri puternice. La momentul 
actual, nu mulți oameni au convingeri puternice în privința chestiunilor 
teologice - și adesea respectivii sunt preocupați de tradiție, mai degrabă 
decât de adevăr. 

Așadar, Timotei avusese parte de o formare amplă în învățătura Scrip-
turii. În vremea aceea, educația era inițiată pe când copilul era la o vârstă 
foarte fragedă - Hendriksen35 face referire la 1 Samuel 1:27, 28; 2:11, 18, 
19; Iosefus, Împotriva lui Apion, 1.12; Suzana 3; IV Macabei 18.0. O astfel 
de educație Îl avea în centru pe Dumnezeu, implicând verba et gesta, „cu-
vintele și lucrările” lui Dumnezeu. Mounce36 evidențiază că, potrivit sur-
selor rabinice, stătea în responsabilitatea fiecărui tată să-și învețe fiii în 
ce privește Tora, începând de când ei aveau cinci sau șase ani; în general, 
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începeau cu Leviticul! În situația lui Timotei, învățătorii i-au fost bunica 
și mama lui. Termenul grecesc pentru „din pruncie” este bre,foj brefos, 
care a fost folosit cu referire la un bebeluș sau sugar, ba chiar la un copil 
nenăscut încă (Lc. 1:41, 44; 2:12, 16; 18:15; F.A. 7:19). De asemenea, și 
Pavel îl instruise. Prin urmare, VT fusese scris pe inima lui încă de când 
era un copil. Este vital să ne învățăm copiii în Cuvântul lui Dumnezeu; 
aceasta începe de acasă și, desigur, biserica poartă și ea o responsabili-
tate în direcția aceasta. 

În ce privește „Scripturile”, aici avem a doua sursă a încrederii lui Ti-
motei. Este posibil ca termenul să fi fost utilizat fără articol. În literatura 
iudaică timpurie se găsesc dovezi că pluralul anartros (fără articol) era o 
expresie tehnică pentru Scripturile ebraice. Pentru Mounce37, este posi-
bil ca sintagma să includă mai mult decât doar VT. Faptul că Timotei 
poate fi făcut înțelept spre mântuire în mod specific prin credința în Isus 
Cristos sugerează, în opinia lui, că aici ar trebui să ne gândim și la Evan-
ghelie. Deși scrierile NT n-au fost categorisite în mod formal drept „Scrip-
turi” până la Irineu (180 d. Cr.), procesul a început mai devreme (2 Pet. 
3:15-16). 

Afirmația „înțelepciunea care duce la mântuire” ne reamintește că Bi-
blia este, în esență, un manual al mântuirii. Scopul ei suprem nu este să 
dea învățătură despre aspecte ale științei, pe care oamenii le pot desco-
peri în urma investigației lor empirice, ci să dea învățătură despre as-
pecte ale mântuirii. Întreaga Biblie prezintă planul de mântuire divin, 
care n-ar putea fi cunoscut fără revelația biblică. Această mântuire este 
însușită doar prin credința în Cristos Isus. Simpla lecturare despre mân-
tuire în Scriptură este ineficientă în dobândirea mântuirii, dacă credința 
nu este în acțiune, credința centrată asupra lui Cristos. Dar Pavel afirmă 
aici că Scripturile au o putere care este în contrast cu neputința învățăto-
rilor falși (3:5). Mesajul mântuirii are puterea de a schimba oameni chiar 
în punctul central al ființei lor.  
 

Revelația lui Dumnezeu pentru zilele de pe urmă 
La punctul acesta sunt enunțate două adevăruri fundamentale despre 
Scriptură, originea ei (de unde provine) și scopul ei (pentru ce este inten-
ționată). 

Întâi avem o afirmație generală. Marshall38 scoate în relief că Scriptu-
rile nu doar că-i conduc pe cei credincioși la mântuire, ci natura lor de 
scrieri insuflate divin înseamnă că ele pot de asemenea să asigure o învă-
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țătură pozitivă și o corectare în ce privește răul astfel încât omul lui Dum-
nezeu să fie pregătit pentru orice sarcină bună în cadrul misiunii lui 
Dumnezeu. 
 
Sursă sau origine 
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”. Expresia „este insuflată de 
Dumnezeu” este un singur cuvânt în greacă – qeo,pneustoj theopneustos. 
Aceasta înseamnă că întreaga Scriptură a fost „suflată de Dumnezeu”. Cu-
vintele acestea și, de fapt, întregul verset, necesită o interpretare atentă. 
Unii erudiți au tradus astfel: „fiecare text inspirat din Scriptură are folo-
sul lui”, sau „fiecare text insuflat de Dumnezeu din Scriptură este și…” O 
asemenea redare ar putea așeza o dublă limitare asupra Scripturii. Ar su-
gera că nu întreaga Scriptură este inspirată și, prin urmare, nu întreaga 
Scriptură este folositoare, ci doar acele părți care sunt inspirate.  

Întrucât enunțul din greacă nu are niciun verb principal, este în mod 
cert legitim, gramatical vorbind, să fie suplinit verbul „este” după, în loc 
de înaintea adjectivului „insuflată de Dumnezeu” și, astfel, să se traducă 
prin „orice text din Scriptură insuflat de Dumnezeu este folositor”. Argu-
mentul împotriva acestei construcții este că nu face dreptate micuțului 
cuvânt „și” – kai. kai care vine între cele două adjective „insuflat de Dum-
nezeu” și „folositoare”. „Și-ul” sugerează că Pavel afirmă două adevăruri 
despre Scriptură, nu doar unul singur, și anume că este deopotrivă inspi-
rată și folositoare. Astfel, ar trebui să păstrăm textul „toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu și folositoare”. Guthrie evidențiază că nu inspira-
ția Scripturii este luată în discuție, ci utilitatea ei. „Timotei nu este infor-
mat despre inspirația Scripturii, întrucât aceasta era o doctrină recunos-
cut în mod obișnuit de evrei, ci lui i se reamintește că temelia utilității ei 
stă în natura ei inspirată.”39 

Ce înseamnă sintagma „toată Scriptura”? Pentru Stott40, pare posibil 
că această expresie cuprinzătoare include cele două surse ale cunoașterii 
lui Timotei tocmai menționate, și anume, „pe care le-ai învățat (de la 
mine)” și „scrierile sacre”. Este adevăr, nicăieri Pavel nu-și numește scri-
erile lui „Scriptură”, însă Stott evidențiază că, în mai multe rânduri, el este 
foarte aproape să facă aceasta. În mod cert, el a dat instrucțiuni ca epis-
tolele lui să fie citite în adunări publice, alături de citirea din VT. El își 
numește mesajul „Cuvântul Domnului” (1 Tes. 2:13). 

Pavel a scris cu un sporit simțământ de autoritate. Această autoritate 
era bazată pe simțământul vocației lui divine și pe desemnarea lui ca 
apostol. Un aspect important al apostolatului lui Pavel a fost propria con-
știentizare că el era un mijloc al revelației (Rom. 16:25-26; Ef. 3:5). El are 
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convingerea că scrie poruncile lui Dumnezeu (2 Tes. 3:6, 14; 1 Cor. 
14:37). Epistolele lui trebuie citite public și luate în seamă (Col. 4:16-17; 
2 Cor. 2:9). El pretinde că are Duhul Sfânt (1 Cor. 7:40) și gândirea lui 
Cristos (1 Cor. 2:16). El își subliniază chemarea și autoritatea divină de a 
zidi biserica lui Cristos (2 Cor. 13:10; Gal. 1:6 și urm.). Succesorii cei mai 
apropiați ai lui Pavel au recunoscut această autoritate (2 Pet. 3:15). 
Acesta este o afirmare a inspirației. Prin urmare, enunțul din textul nos-
tru nu este că Dumnezeu a „suflat în” Scriptură, ci că ea „a reieșit în urma 
suflării lui Dumnezeu” – aceasta este ceea ce exprimă qeo,pneustoj the-
opneustos.  

Duhul Sfânt a supravegheat autorii în timp ce ei au scris (2 Pet. 1:21). 
În procesul inspirării bărbaților de a scrie, Dumnezeu nu le-a anulat sau 
suprimat personalitățile. De fapt, individualitatea autorului n-a fost în ni-
ciun fel distrusă. Contextul, educația, experiențele, înzestrările acestuia 
au fost amplificate la cel mai înalt nivel (In. 14:26), Duhul sugerând minții 
lui cuvintele adecvate care să exprime adevărul divin. Astfel, fiecare scri-
itor și-a avut propriile accente teologice, de exemplu, a se compara na-
tura scrierilor lui Pavel cu cea a lui Ioan. De asemenea, inspirația lui Dum-
nezeu nu a exclus efortul care trebuia depus de scriitori. De exemplu, 
Luca a cercetat toate documentele disponibile pentru a ancora în realită-
țile istorice relatarea despre Isus. 

Marshall ia în discuție, la rândul lui, în mod amplu aceste versete. În 
ce privește posibilitatea ca Pavel să se refere la „orice text din Scriptură 
inspirat”, Marshall41 susține că a crede că unele porțiuni din Scriptură nu 
sunt inspirate este „improbabil să constituie o perspectivă susținută fie 
de autor, fie de oponenții lui.” O astfel de interpretare este nenaturală. 
Idee efectivă pe care Pavel caută să o enunțe este că oponenții predică 
mituri iudaice și porunci omenești (Tit 1:14), care sunt generate, în ul-
timă instanță, de demoni (1 Tim. 4:1). Prin contrast, mesajul lui Timotei 
provine de la Dumnezeu și, în consecință, este de folos.42 

Este posibil ca sintagma de aici, „dată prin inspirație”, sau „suflată de 
Dumnezeu”, să fi fost inventată de Pavel. Marshall ne informează despre 
conceptul dezvoltat în cadrul iudaismului rabinic potrivit căruia legea a 
fost scrisă sau dictată de Dumnezeu, însă scrierile și profeții au fost in-
spirați de Dumnezeu. În iudaismul elenist, ideea inspirației era domi-
nantă. 

 
Centrul de greutate al enunțului este așezat pe al doilea adjectiv. Autorul 
afirmă că Scripturile sunt inspirate, aceasta fiind o informație cu care cititorii 
lui urmau să fie de acord, și el folosește această idee ca fundament pentru 
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ideea pe care dorește să o sublinieze: tot ceea ce este inspirat divin este, pe 
cale de consecință, folositor.43 

 

Observăm, de asemenea, ideea adusă ca sprijin de Mounce, care sublini-
ază că termenul qeo,pneustoj theopneustos este tipic pentru cuvinte for-
mate cu – tos; este unul pasiv (Scriptura este insuflată de Dumnezeu”), 
nu unul activ („Scriptura emană suflarea lui Dumnezeu”), adică este in-
spiratoare.  

În discuția despre cuvântul pa/sa pasa, Mounce se întreabă dacă tre-
buie tradus „fiecare, oricare sau tot”? El susține că, dacă este înțeles drept 
„fiecare”, atunci referirea va fi la diferitele suluri care compun textul bi-
blic și, prin urmare, la credibilitatea întregului text; dacă este înțeles ca 
„tot”, pur și simplu privește Scriptura ca întreg. Fiecare opțiune este po-
sibilă în plan gramatical. Sugestia că sensul ar putea fi cumva „oricare”, 
sugerând unele porțiuni din Scriptură, „pare străină textului… Pavel îl în-
curajează pe Timotei să-și focalizeze lucrarea pe Scriptură întrucât ea 
provine de la Dumnezeu… este total deplasat din prisma contextului in-
troducerea conotației unei presupuse netemeinicii a unor porțiuni din 
Scriptură.”44 Ideea este că fiecare parte provine de la Dumnezeu.45 
 

Comentariu suplimentar 
Steve Chalke, fondator al Oasis Trust, o organizație respectată care se 
ocupă cu slujirea practică a multor nevoiași din Marea Britanie, propune 
o nouă modalitate de citire a textului. Mai mult, el îndeamnă la o discuție 
proaspătă despre Scriptură, despre care pretinde formal că i-a influențat 
profund întreaga viață. Într-un articol recent46 publicat pe site-ul organi-
zației, el afirmă că Biblia conține „numeroase discrepanțe, erori și con-
tradicții fățișe… măsuri opresive și discriminatorii… A te referi la ea ca 
fiind infailibilă este o greșeală categorică…” Pentru mulți evanghelici, 
afirmația aceasta este profund tulburătoare întrucât ea provine de la ci-
neva care a exercitat o influență considerabilă în lumea creștină. 

Iată cum putem răspunde afirmației de mai sus: atunci când exami-
năm cu atenție acest articol spre a vedea ce noi „discrepanțe” sau „con-
tradicții” a găsit Chalke, și care să impună o discuție proaspătă, descope-
rim că nu par a exista noi provocări la adresa ineranței Scripturii. Toate 
ideile la care el face referire au fost deja soluționate! Printr-o abordare 
atentă, comparând un pasaj cu un altul, luându-le pe fiecare în context, 
erudiția din trecut a oferit răspunsuri care de fapt întăresc încrederea 
noastră față de întreaga Scriptură. Atât cât privește pasajul de aici din 2 
Timotei, oare el se așteaptă la modul serios să fie crezute comentariile lui 
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în detrimentul analizei minuțioase făcute de erudiți respectați precum 
Marshall, Towner și Mounce? 

Pentru Steve Chalke, Isus este „cuvântul” și „dacă acesta nu seamănă 
cu Isus, atunci nu este Dumnezeu… Astfel, Cristos – viața lui, exemplul lui, 
caracterul lui și învățătura lui – este călăuza și lupa noastră primordială, 
nu doar pentru interpretarea biblică, ci și pentru trăirea vieții.”47 Deși 
este adevărat că Isus este Cuvântul în 4 locuri din NT (In. 1:1, 14; 1 In. 
1:1; Apoc. 19:13), sunt nenumărate referințe în alte locuri pe tot parcur-
sul Scripturii unde „cuvântul” se referă la ceea ce Dumnezeu a rostit și a 
revelat. Și oare cum vede Scriptura acel Isus despre care Chalke scrie? La 
rândul lui, Andrew Wilson, de la King’s Church, Eastbourne, care publică 
un articol pe site-ul Premier Christianity48, ajunge la concluzii diferite. El 
observă că Isus adesea vorbește despre pasaje despre care Steve Chalke 
nu poate vorbi: 
 

Citiți de-a lungul evangheliilor și nu veți găsi nici măcar o aluzie că Isus ar fi 
crezut că aceste evenimente nu s-au întâmplat… Umilința ne cere să ne su-
punem Scripturii, nu să ne ridicăm deasupra ei ca judecători ai ei. 

 

Wilson explică faptul că sunt trei modalități prin care Cuvântul inspirat, 
autoritativ și credibil al lui Dumnezeu poate fi distorsionat astăzi. În pri-
mul rând, prin literalism, apoi prin liberalism, care decupează porțiunile 
care nu-i plac cuiva, și, în final, una pe care o consideră similară articolu-
lui lui Chalke, printr-o abordare a amestecării și alăturării: 
 

Prin prisma acestei din urmă abordări, Biblia este văzută ca fiind valoroasă, 
inspirațională și utilă, dar, în final, nu este plină de autoritate, pe deplin cre-
dibilă și complet adevărată. De regulă, dacă un pasaj biblic se potrivește cu 
noțiunile apusene contemporane ale moralității, atunci îl acceptăm ca și Cu-
vânt al lui Dumnezeu. Dar dacă nu se potrivește – precum atunci când vor-
bește despre mânia lui Dumnezeu, sau despre pocăință, sau despre sexul în-
tre homosexuali, sau despre divorț - atunci putem sublinia natura ei umană, 
putem reliefa cunoașterea limitată a autorului, putem explica cum de ele au 
ajuns să fie atât de absurde și putem trece dincolo de text spre un presupus 
standard etic superior.49  

 
Isus afirmă că „Scriptura nu poate fi desființată” (In. 10:35). Dimensiunea 
canonului a fost agreată cu mult timp în urmă, nu doar odată cu apariția 
tiparului. 
 

…multe dintre pasajele biblice pe care oamenii le consideră cele mai deran-
jante și cele mai probabil „eronate” sunt afirmate… de către Isus și apostoli 
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cu o desconsiderare totală față de orice controverse ulterioare care s-ar fi 
putea naște. Crearea din nimic, originea morții în rândul oamenilor, uciderea 
lui Abel de către Cain, un potop cataclismic al judecății, judecarea dreaptă a 
Sodomei și Gomorei, originea mozaică a Torei, mana din cer, credibilitatea 
cărții Deuteronom, izgonirea canaaniților, paternitatea lui Isaia în ce pri-
vește cântările Robului și așa mai departe – e ca și cum aproape că Isus și 
urmașii lui s-au străduit din răsputeri să valideze toate acele aspecte ciu-
date… din Vechiul Testament doar pentru a face viața dificilă comentatorilor 
apuseni post-iluminiști.  
 

Atacurile față de ceea ce „a zis Dumnezeu cu adevărat” datează din ve-
chime – vezi situația cu șarpele din grădina Eden, Gen. 3:1. Nu putem în-
gădui, și nici nu trebuie, ca încrederea noastră neclintită în Scriptură vă-
zută drept Cuvânt „insuflat de Dumnezeu” să fie afectată de asemenea 
abordări postmoderne, așa cum este evident astăzi. Este vital pentru mi-
siunea durabilă a lui Dumnezeu să continuăm să afirmăm că noi aducem 
bărbaților și femeilor cuvântul plin de autoritate al lui Dumnezeu, adevă-
ratul îndrumător pentru mântuire și viață. 
 
Scop sau rezultat 
Este limpede că, întâi de toate, scopul Scripturii este să ne aducă la mân-
tuire, v15. Dar, odată mântuiți, Scriptura este folositoare pentru scopuri 
pozitive și negative. 

Observăm că Pavel scrie despre Scriptură că este oferită „ca să învețe, 
să mustre” – adică să dea învățătură despre adevăr și să respingă falsita-
tea, să zidească poporul lui Dumnezeu și să-l păzească de rătăcire. Reali-
tatea este că nu putem trăi fără Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, 
acesta va continua să aibă locul central în misiunii lui Dumnezeu. 

Aici se găsesc, de fapt, patru etape privitoare la utilitatea Scripturii. 
Repetarea prepoziției subliniază importanța individuală a fiecăruia din-
tre elemente. 

Unii sugerează că ele trebuie văzute ca două perechi care au de-a face 
cu credința (în sens pozitiv și negativ) și conduita (în sens pozitiv și ne-
gativ) – din perspectiva lui Mounce, „ortodoxie și ortopraxie”.50 Alți eru-
diți sugerează un chiasm cu termeni pentru învățătură/educație și con-
vingere/corectare. Sau le putem înțelege sub formă chiasmatică, și 
anume (a) Scriptura dă învățătură în sens pozitiv în privința doctrinei și 
(b) convinge cu privire la erezie; tot astfel, Scriptura (b) corectează con-
duita neadecvată și (a) educă în mod pozitiv în purtarea neprihănită. 

Astfel, se afirmă valoarea Scripturilor pentru învățătură. Ele au în ve-
dere învățătura, oferindu-ne cunoașterea revelației și voii lui Dumnezeu; 
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au în vedere mustrarea, acolo unde sunt greșeli de doctrină și comporta-
ment; au în vedere „corectarea” pozitivă – atunci când ne rătăcim, Cuvân-
tul ne aduce înapoi. De asemenea au în vedere înțelepciunea în neprihă-
nire – Cuvântul lui Dumnezeu ne îndrumă în a face voia lui Dumnezeu, ca 
să umblăm pe calea neprihănirii. Aici avem natura cuprinzătoare a me-
sajului misionar încredințat nouă. 

Așadar, aceste versete se ocupă deopotrivă de crez și conduită. Scrip-
turile pot să-l aducă pe „omul lui Dumnezeu” la maturitate. Este oare 
vorba despre „omul care-I aparține lui Dumnezeu” sau, ca și în VT, acesta 
să fie un titlu de respect pentru anumiți purtători de cuvânt, sau bărbații 
chemați în poziții de conducere în biserică? Oare n-ar trebui să înțelegem 
sintagma de mai sus prin prisma tuturor celor trei sensuri? Marshall51 
sugerează că referirea este la conducătorii creștini. Dar nu sunt convins 
că trebuie să o limităm sau să așteptăm așa ceva doar de la conducători. 

Ideea de aici este că doar în urma unui studiu conștiincios al Scriptu-
rilor și a ascultării de ele omul lui Dumnezeu va deveni „complet, pe de-
plin echipat pentru orice lucrare bună”. Cuvintele folosite transmit urmă-
toarele: „complet” sau „în stare să îndeplinească toate cerințele” și „pu-
nerea într-o deplină ordine de lucru”. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu îl 
echipează pe slujitorul lui Dumnezeu. El ne asigură tot ce avem nevoie 
pentru această viață. „Accentul cade pe suficiența Scripturii de a asigura 
cunoașterea și direcția pentru lucrarea lui Timotei”52; nu doar pentru lu-
crarea lui Timotei, ci și pentru noi toți. Ea ne va echipa pentru orice lu-
crare bună. 
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2 Timotei 4:1-2 
Predică mesajul misionar – Vino neîntârziat 
 
 
În acest capitol găsim consemnate câteva dintre ultimele cuvinte ale lui 
Pavel. Mounce1 împarte aceste versete după cum urmează: 3:10-4:8 ar 
trebui văzute ca o unitate coerentă, legată de discuția personală din 4:9-
22 și alcătuită din patru paragrafe. Primul (3:10-13), al doilea (3:14-17) 
și al patrulea (4:5-8) încep cu aceeași sintagmă „tu însă”; 4:1-4 este gene-
rat de natura îndemnului, care se dezvoltă din 3:6-17 și din focalizarea 
acestuia pe erezie. Majoritatea comentatorilor numesc această secțiune 
„ultima dorință și testamentul” lui Pavel. 
 

Îndemn final v1-5 
În v1, verbul „îndemn” diamartu,romai diamarturomai a fost folosit cu re-
ferire la a depune mărturie sub jurământ. Pavel are înainte perspectiva 
plenară a tribunalului ceresc atunci când îi încredințează lui Timotei 
acest mandat. El îl așează „sub jurământ” pentru a-l determina să se con-
formeze îndemnului. Este o „scenă a solemnității”.2 Aici există o notă a 
urgenței care răzbate ca urmare a seriozității problemei și a faptului că 
plecarea lui Pavel se apropie. 

Îndemnul (Dumnezeu și Cristos Isus în calitate de co-executanți ai ju-
decății, ca și ai mântuirii, 1:2) a fost dat de asemenea în lumina celei de-
a doua veniri a lui Cristos, care va judeca (Pavel folosește participiul pre-
zent activ al lui me,llw mellō „care urmează să”) pe cei vii și pe cei morți. 
„Arătarea” și „împărăția” Lui formează un fel de hendiadă și sugerează 
ideea de „arătarea Lui în împărăția Lui”. Astfel, deși Pavel poate face re-
ferire la dimensiunea prezentă a împărăției lui Dumnezeu (Rom. 14:17; 
1 Cor. 4:20; Col. 1:13), adesea el scrie așa cum o face aici, referindu-se la 
împlinirea finală și victoria ultimă a lui Cristos (1 Cor. 6:9; 15:24; Gal. 
5:21; Ef. 5:5; Col. 4:11). Timotei trebuia să nu-și fixeze privirile spre sta-
rea cumplită de lucruri, ci spre Dumnezeu, spre Domnul său atotcunos-
cător și spre reîntoarcerea Lui iminentă. S-ar putea ca Timotei să aibă o 
predilecție spre ezitare, însă el trebuie să-și aducă aminte de Isus Cristos, 
judecătorul și împăratul care va veni. Lucrarea lui va fi examinată și va 
trebui să dea socoteală. Viața lui Timotei – de fapt, lucrarea noastră, a 
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tuturor, în cadrul misiunii lui Dumnezeu – este expusă înaintea lui Dum-
nezeu și înaintea lui Cristos.3 Conținutul îndemnului este exprimat prin 
cinci imperative. 
 
Predicarea v2 
O proclamare măreață 
„Predică Cuvântul”. El nu trebuia doar să predice; el trebuia să predice 
„Cuvântul”, Cuvântul lui Dumnezeu, acela pe care Dumnezeu l-a rostit. 
Aici găsim mesajul misionar. Timotei știa la ce a făcut referire Pavel – la 
corpusul apostolic de doctrină transmis de Pavel; Scripturile despre care 
fusese învățat Timotei încă din copilărie. Pavel i-a spus deja lui Timotei 
că Scripturile sunt de folos pentru toate lucrurile: acum îi spune să le 
„propovăduiască”. Predicatorul era asemenea unui herald, unul care fu-
sese mandatat să facă o proclamare publică. Matthew Henry4 notează: 
„Nu trebuie să ne predicăm propriile noțiuni ori fantezii, ci Cuvântul lui 
Dumnezeu curat și clar.” El trebuia să „propovăduiască”, să vestească sau 
să proclame Cuvântul, nu doar să expună un discurs moral ori religios de 
vreun fel și în orice fel, adică în sensul diminuat în care „a propovădui” 
este adesea înțeles astăzi. Trebuie să continuăm să ne dorim o învățătură 
biblică solidă. Pentru Mounce5, „a propovădui” înseamnă a proclama cu 
glas tare. Timotei era de fapt încurajat să ocupe locul lui Pavel în cadrul 
misiunii continue a lui Dumnezeu. Oare este astăzi cineva pe care trebuie 
să-l înlocuim în cadrul lucrării misionare? 
 
O proclamare urgentă 
„Stăruie asupra lui la timp și ne la timp”. Verbul evpi,sthmi epistēmi în-
seamnă „manifestă urgență” sau „a fi pregătit, a fi la îndemână, a sta 
lângă”. Aici poate fi înțeles drept „a nu pierde niciodată simțământul ur-
genței.” În chestiunile care țin de viață și de moarte, predicatorul nu tre-
buie niciodată să fie letargic. Bărbații și femeile se îndreaptă spre veșni-
cia rânduită de Dumnezeu! Cum am putea să nu fim înflăcărați pentru 
soarta sufletelor? Timotei trebuie să transmită importanța stringentă a 
ceea ce se predică. De asemenea, trebuie să fie la datorie în orice vreme. 
Atunci când vremurile sunt convenabile și atunci când nu sunt convena-
bile. Întotdeauna este timpul să predicăm Cuvântul lui Dumnezeu. Se 
pare că Pavel se afla într-o situație din categoria „ne la timp”, dar el tot 
predica Cuvântul. Mounce6 discută despre înțelegerea subiectivă – Timo-
tei trebuie să predice, indiferent dacă este pregătit sau nu - și înțelegerea 
obiectivă – indiferent de opoziția adversarilor. Majoritatea preferă a 
doua variantă, însă Mounce nu exclude niciuna dintre ele. 
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O proclamare fidelă 
„Mustră, ceartă, îndeamnă” („convinge, ceartă, încurajează”, versiunea 
autorului, n. tr.) – Timotei nu trebuie să fie timid. Însoțit de suficiența și 
autoritatea deplină a Scripturilor, el trebuie să-și îndeplinească aceste 
slujiri. Termenul pentru „ceartă” este unul puternic, fiind tocmai cel pe 
care Domnul nostru l-a folosit atunci când a certat duhurile rele. Unii au 
îndoieli și trebuie să fie convinși; alții au căzut în păcat și trebuie certați; 
alții sunt bântuiți de frici, doborâți de necazuri și trebuie încurajați. 
Prima listă de activități ale lucrării se încheie cu această notă de încura-
jare. 

Mounce7 sugerează că cele patru imperative care încep cu „propovă-
duiește” plus cea de mai sus reprezintă o paralelă pentru cele patru enun-
țuri prepoziționale din 3:16. 
 
O proclamare răbdătoare 
„Cu toată blândețea” („cu toată îndelunga răbdare”, versiunea autorului, 
n. tr.) – o sintagmă care acum modifică imperativele de mai sus. Timotei 
nu trebuie să-și supună ascultătorii unor tactici de presiune. Uneori, el 
poate fi tentat să creadă că nimeni nu reacționează nicicum. El trebuie să 
aștepte intervenția Domnului și să-i îngăduie Domnului să lucreze în ini-
mile oamenilor. Mustrarea creștină lipsită de harul îndelungii răbdări a 
dus adesea la o atitudine aspră, necruțătoare și extrem de vătămătoare 
pentru cauza lui Cristos. Pentru Mounce8, acest îndemn îl pregătește pe 
Timotei pentru dificultățile descrise în v3-4 și pentru situația din Efes. 
 
O proclamare edificatoare 
Acum Pavel include „și învățătura”. Timotei trebuie să aibă entuziasmul 
heraldului, însă învățătura lui ar trebui să presupună folosirea celui mai 
minuțios și aprofundat stil de instruire. Predicarea lui Timotei nu trebuia 
să fie alcătuită în special din povestiri succinte, aproape toate fiind mate-
rial ilustrativ (oricât de important ar fi acesta), ci din doctrină solidă. Mo-
unce9 ne oferă un sumar util: 
 

Întrucât îl aduce în conflict cu erezia efeseană, el va trebui să-i confrunte pe 
învățătorii falși și învățătura acestora, să-i mustre pe cei ce nu-l ascultă și să-
i încurajeze pe cei ce-i dau ascultare și care urmează adevărata Evanghe-
lie…Timotei trebuie să aibă o răbdare deplină și totală, iar învățătura lui tre-
buie să-i influențeze predicarea, confruntarea, mustrarea și îndemna-
rea…ceea ce [Pavel] afirmă este valabil pentru toți slujitorii creștini, în ace-
eași măsură în care învățătura lui Pavel din alte pasaje depășește cu mult 
viața lui Timotei. 
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Pervertirea v3-4 
Pavel oferă un al doilea temei pe care se bazează îndemnul din v1 – vezi 
termenul ga.r gar (deoarece), care introduce paragraful. Înainte de veni-
rea lui Cristos urmează să fie zile întunecate. Oamenii nu vor mai suporta 
adevărul. El exprimă acum faptul acesta deopotrivă într-o manieră nega-
tivă și pozitivă. „Nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă”… „ci își vor 
da învățători după poftele lor”. Oamenii își vor aduna vestitori, vor avea 
învățător după învățător. Ne reamintim de Ieremia 5:31, „Prorocii proro-
cesc neadevăruri…și poporului Meu îi plac astfel de lucruri”; și Ezechiel 
33:32, unde Ezechiel a fost pentru ei „un cântăreț plăcut, cu un glas fru-
mos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le îm-
plinesc deloc.” 

Oamenii preferă lucrurile senzaționale și speculative, în locul doctri-
nei sănătoase care i-ar edifica. Timotei trebuia să-i învețe pe alții adevă-
rul (învățătura sănătoasă) întrucât doctrina bună devenea tot mai nepo-
pulară. Efesenii se înconjurau cu învățători care le ofereau ceea ce inimile 
lor rele doreau să audă, în loc să asculte de Timotei și de Evanghelie. 
Odată ce părăsesc calea dreaptă a adevărului, ficțiunile și miturile fante-
ziste satisfac imaginațiile dezorientate. Ei nu par conștienți că adevărul a 
fost lăsat în urmă. Termenul knhqo,mai knēthomai „gâdilire”, în general 
tradus prin „urechi gâdilite”, este folosit figurativ cu privire la curiozita-
tea prin care se caută să se afle fragmente de informație interesante și 
picante, sau cu privire la ceea ce este senzațional ori inedit. Învățătorii 
falși le gâdilau urechile oamenilor. 

„Dar tu” (v5) este acum folosit pentru a treia oară (3:10, 14). El repetă 
chemarea adresată lui Timotei de a fi diferit. El nu trebuie să-și stabi-
lească drumul potrivit „stilurilor teologice” prevalente ale vremii. Învă-
țătura și sfătuirea de aici sunt vitale pentru Timotei și pentru noi toți. 
Oamenii care compun biserica locală trebuie să fie ancorați în adevăr și 
edificați.  
 
Statornicia v5 
Toate cele patru imperative subliniază aceeași idee, și anume, nevoia 
perseverenței în misiunea lui Dumnezeu. 

„Fii treaz” (sau veghetor) în toate lucrurile”. Deși acest îndemn ar pu-
tea fi despre evitarea beției, cel mai probabil vizează o netulburare a du-
hului, o limpezime a minții. Guthrie10 notează: „o vigilență imperturba-
bilă în orice privință a lucrării.” 
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„Rabdă suferințele”. Ideea de a fi pregătit pentru a suferi a fost proe-
minentă în această epistolă. Astfel, Timotei trebuie să fie un bun soldat 
ale mesajului misionar al Evangheliei și trebuie să persevereze. 

„Fă lucrul unui evanghelist”. Termenul „lucrul” este folosit în altă parte 
cu referire la responsabilitatea prezbiterilor (3:1). În ce privește descri-
erea „evanghelist”, în Faptele Apostolilor 21:8 Filip este descris în felul 
acesta (vezi și F.A. 8:4, 12, 35 și 40 pentru exemple ale acestui tip de lu-
crare). Towner11 evidențiază că distincția găsită în Efeseni 4:11 și asoci-
erea dintre slujire și lucrarea itinerantă a lui Filip sugerează că termenul 
indică spre lucrarea lui Timotei în cadrul misiunii pentru neevrei, mai 
degrabă decât un fel de lucrare sau funcție stabilă în cadrul bisericii efe-
sene. Ni se aduce aminte că „vestea bună nu trebuie doar păzită de dis-
torsionare; ea trebuie răspândită pretutindeni.”12 Nu trebuie să pierdem 
în prezent perspectiva nevoii locale și mondiale! 

„Împlinește-ți bine slujba”. Același verb este folosit cu referire la Pavel 
și Barnaba atunci când și-au încheiat lucrarea de ajutorare din Ierusalim, 
vezi Faptele Apostolilor 18:25. Prin urmare, adunând toate îndemnurile 
anterioare ale lui Pavel, Timotei trebuie să-și îndeplinească lucrarea în 
totalitate. Aici se aude din nou cu claritate nota de obligativitate. Misiu-
nea lui Dumnezeu trebuie să continue, așa cum urmează să accentueze 
Pavel și mai jos. 

Remarcați că v6-8 alcătuiesc paragraful final al acestei secțiuni, fă-
cându-se schimbarea de la a doua la prima persoană și exprimându-se 
prezentul (v6), trecutul (v7) și viitorul (v8) lui Pavel. Aceste versete ne 
oferă „o concluzie solidă la a treia secțiune a epistolei (3:10-4:8), precum 
și la epistolă ca întreg.”13 
 

Capitolul final v6 
Accentul cade pe „Dar tu…căci eu”. Towner14 menționează aici tematica 
succesiunii în demersul misionar când vine vorba despre Timotei, care a 
fost conlucrătorul lui și delegatul său apostolic. Lucrarea lui Pavel ajunge 
la final. Timotei trebuie să facă pasul spre locul care va rămâne gol. De 
acum, exemplul apostolului care a fost prezentat trebuie să devină mo-
delul pentru mai tânărul său coleg. 

El își compară viața cu o libație sau o jertfă de băutură. În VT, Dumne-
zeu a prescris că pentru anumite jertfe israelitul trebuia să aducă o mă-
sură de vin și să o toarne peste altar. Mounce15 conturează ideea că tim-
pul prezent de aici subliniază faptul că procesul este deja început, iar di-
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ateza pasivă indică faptul că Dumnezeu, nu Roma, este în control, în po-
fida aparențelor. Stott16 remarcă de asemenea: „Atât de iminent este 
martirajul lui încât el spune că aducerea sa ca jertfă a și început deja.” 
Desigur că lucrul acesta este transmis prin includerea adverbului hvdh 
ēdē, „deja”. Întreaga viață a lui Pavel a fost o jertfă. Acum îi stă înainte 
jertfa supremă – oferirea vieții sale sau închinarea vieții sale lui Cristos. 
Pavel folosește uneori aceeași simbolistică cu accente diferite (vezi Fil. 
2:17, 4:6). Acum el folosește un alt termen care să indice spre moartea 
lui. 
 
Deplasarea v6 
Termenul „plecare” avna,lusij analusis pare a fi devenit termenul obișnuit 
pentru moarte, însă nu ar trebui uitată originea sa metaforică. El denotă 
strângerea unui cort, sau eliberarea unei corăbii, eliberarea ei de la chei. 
Deja ancora a fost ridicată, frânghiile au fost desfăcute, iar corabia ur-
mează să navigheze spre un alt țărm. Spriq17 citează o paralelă intere-
santă din viața marinarilor care oferă o libație înainte de a înălța pânzele. 
Ceea ce, din perspectiva lui Timotei, este finalul, din perspectiva aposto-
lului este o nouă epocă glorioasă care-l va elibera de toate limitările pre-
zente. Ar trebui să remarcăm că, pentru un creștin, moartea este doar o 
plecare spre cer și Pavel și-a văzut moartea drept ora cea mai glorioasă. 
 
Dedicarea v7 
Motivația cu care Pavel scrie aici așa cum o face este pur și simplu ca să-
i ofere încurajare lui Timotei. El privește retrospectiv la 30 de ani de slu-
jire și face o descriere factuală, nu făloasă, prezentând trei enunțuri me-
taforice ale utilității ei. Structura paralelă contribuie la solemnitatea de-
clarațiilor, iar complementele așezate primele în textul grecesc alături de 
articolele hotărâte nu canalizează atenția spre ceea ce Pavel a făcut, ci 
spre luptă, alergare și credință.18 

Confruntarea – „lupta cea bună” – nu că a luptat bine, ci, așa cum Mo-
unce19 arată limpede, faptul că lupta slujirii creștine este inerent bună și 
se merită luptat pentru aceasta. Anterior Pavel l-a încurajat pe Timotei 
prin cuvinte similare (1 Tim. 6:12). Towner sugerează să luăm în consi-
derare faptul că Pavel are în minte competiția sportivă, însă el continuă 
să susțină că în mod obligatoriu aplicația trebuie să fie amplă, „conside-
rând întreaga viață drept o bătălie intensă împotriva unei opoziții, iar, în 
aceasta, puterea spirituală trebuie să fie de același calibru cu dedicarea 
personală și hotărârea de a răbda până la sfârșitul competiției.”20 
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Credința – ca un custode al adevărului, Pavel a păzit ceea ce i-a fost 
încredințat de Dumnezeu. Pavel n-a făcut compromisuri, n-a dezertat, 
nici n-a abandonat. Anterior în Antiohia chiar a fost dispus să-l confrunte 
pe Petru de dragul adevărului (Gal. 2:11 și urm.). A păzit tezaurul adevă-
rului revelat și a dorit să-l transmită generației următoare. 

Unii sugerează că această afirmație vorbește despre Pavel care „și-a 
păstrat credința” (vezi discuția lui Marshall și perspectiva care sugerează 
că sensul este perseverarea lui).21 Însă, Mounce22 explică faptul că, atunci 
când Pavel utilizează articolul nehotărât, în general el se referă la „cre-
dință” în sensul de crez obiectiv al credinței creștine. 

Cursa – Pavel a alergat bine. Traseul a fost stabilit de Domnul său. Pa-
vel nu pretinde că a câștigat cursa, ci că a rămas în cursă, vezi F.A. 20:24. 
Pentru Mounce,23 nu este vorba despre faptul că alergarea a fost câști-
gată, altminteri lucrarea lui Timotei ar fi fost inutilă. Ci este vorba despre 
faptul că Pavel și-a făcut partea în cadrul misiunii lui Dumnezeu; așa cum 
s-a afirmat, Timotei trebuie să continue - și, desigur, la fel și noi.  

Este ușor să începem, dar întrebarea se pune: cum vom încheia? Din 
nefericire, în lucrare, mulți n-au terminat bine. Desigur că întotdeauna 
este posibil să reîncepi, vezi exemplul lui Petru (In. 21:15-19). Pavel a 
folosit aici timpul trecut în privința tuturor celor trei expresii întrucât 
ceea ce fusese început în trecut încă era valabil pentru el la momentul 
vorbirii din prezent. 
 
Delectarea v8 
Cununa 
Utilizarea aici a lui loipo.n loipon „în final”, presupune mai mult decât 
doar o utilizare logică sau secvențială; de fapt, sensul este „de acum îna-
inte”, fiind subliniat finalul vieții de slujire a lui Pavel. Lui Pavel urma să 
i se acorde o cunună, nu o ghirlandă din lauri care se oferea la o compe-
tiție sportivă (1 Cor. 9:26), ci o cunună nealterabilă, care este, de fapt, 
cununa neprihănirii.24 Cununa aceasta nu este atât de mult răsplata pen-
tru sfințenia trăirii lui Pavel. Cununa reprezintă conștientizarea plenară 
de către credincios a neprihănirii lui Dumnezeu. Mounce25 îl apără aici 
pe Pavel. El nu este unul care să se laude cu realizările lui – și-a menționat 
eșecurile (1 Tim. 1:12-17) și grija lui Dumnezeu (2 Tim. 2:1). În v1, Pavel 
a folosit imaginile venirii lui Isus, iar v8 reprezintă o repetare a temei 
menționată cel mai frecvent în 2 Timotei – încurajarea. 
 
Venirea 



HAMILTON MOORE 

360 

Cununa a fost destinată tuturor celor care așteaptă venirea lui Cristos, El 
fiind prezentat aici ca Judecător. Pavel nu folosește krith,j kritēs în alte 
pasaje, însă utilizează kri,nw krinō cu referire la Cristos, mai degrabă de-
cât la Dumnezeu (Rom. 2:16; 1 Cor. 4:5; 2 Cor. 5:10). În acest pasaj a fost 
subliniat deja rolul lui Cristos ca judecător (v1). Împăratul Nero ar putea 
să-l declare pe apostol ca fiind vinovat și să-l condamne la moarte, însă 
în curând va fi o răsturnare nemaipomenită a verdictului lui Nero, atunci 
când Domnul, Judecătorul cel neprihănit, îl va declara ca fiind nevinovat. 
 
Compania 
Apostolul se grăbește să adauge despre cunună că ea nu-i este rezervată 
special și exclusiv lui. Aceeași răsplată va fi dată „tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea Lui”, nu doar celor ce recunosc că venirea Domnului se va 
petrece. Timpul trecut sugerează că aceștia au iubit venirea Lui anterior 
și că vor continua să o iubească în viitor până când ea se va produce efec-
tiv. Necredinciosul este înfricoșat de ea, însă credinciosul nu, fiind pregă-
tit pentru ea. Cei care, prin credință, s-au alăturat primei Sale veniri în-
sușindu-și ce El a realizat personal pentru ei, pot privi înainte spre a doua 
Sa venire. Oare noi vom iubi venirea Sa? 
 

Deplasări finale 
În aceste versete ne sunt prezentați diferiți membri ai „echipei misio-
nare” a lui Pavel. Aproape că ni se aduce aminte aici de „rădăcinile” unei 
echipe multietnice, multiculturale la care se poate apela pentru a face de-
plasări „pe termen scurt” potrivit solicitărilor – un concept extrem de ac-
tual în domeniul misiunii! 

Astfel, Pavel continuă cu imperative la persoana a doua, adresându-i-
se lui Timotei și ajutându-l cu sfaturi. De două ori Pavel îl îndeamnă pe 
Timotei să-l viziteze fără să zăbovească (v9, 21). Cerința este similară ce-
lei din Tit 3:12, adverbul „degrabă” adăugând o notă de urgență la ceea 
ce verbul spouda,zw spoudazō „silește-te” sau „fă tot ce poți”, cu sensul de 
„a depune orice efort”, a subliniat deja. Solicitarea de față este determi-
nată de împrejurările în care se afla Pavel. Motivul din spatele solicitării 
urgente era reprezentat de ceea ce se întâmpla cu trei dintre membrii 
echipei lui Pavel. 
 
Dezertarea lui Dima 
El este menționat în Coloseni 4:14, Filimon 24, ca unul dintre asociații 
apropiați ai lui Pavel, care se pare că a fost pe deplin implicat în lucrare. 
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În mod tragic, aflăm acum că l-a „părăsit” pe Pavel, evgkatalei,pw enkata-
leipō (vezi Mat. 27:46; Mc. 15:34; 2 Cor. 4:9; Evr. 13:5). Contrastul dintre 
cei care iubesc venirea lui Cristos și cei care iubesc lumea actuală este 
evidențiat nu doar prin folosirea aceluiași verb (avgapa,w agapaō), ci și 
prin faptul că aivw,n aiōn denotă lumea sub aspectul timpului. Astfel, se 
subliniază diferența dintre etapa veacului prezent și cea a veacului viitor. 
Dima s-a îndrăgostit de valorile sau de confortul veacului prezent. 

Slujitorii Domnului, Crescens, menționat doar aici în NT și Tit merg în 
direcții diferite, unul spre Galatia, celălalt spre Dalmatia – așa cum se ex-
plică în Tit 3, partea sud-vestică a Iliricumului – ambii spre zone în care 
anterior Pavel s-a implicat în lucrări misionare (Rom. 15:19). 

Luca încă este cu apostolul. Se poate simți singurătatea lui Pavel. El le 
cere oamenilor să-i țină companie (întrucât prietenia umană reprezintă 
grija iubitoare a lui Dumnezeu față de omenire, Gen. 2:18). În multe con-
texte misionare actuale, misionarii pot experimenta un simțământ al sin-
gurătății și uneori se pot simți chiar uitați. Biserica locală trebuie întot-
deauna să fie conștientă de acest lucru, așa cum s-a afirmat anterior în 
capitolul 1. 

Dorința lui este ca Marcu să vină la el; „căci îmi este de folos”. O măr-
turie prețioasă care arată că, deși cineva falimentează mizerabil, este po-
sibil să o ia de la capăt și să se dovedească folositor în lucrarea lui Dum-
nezeu. Vezi Faptele Apostolilor 12:25; 13:13; 15:38, 39. De asemenea Co-
loseni 4:10; Filimon 24; 1 Petru 5:23. Aici găsim dovada că există posibi-
litatea schimbării, atât cât îi privește pe cei doi oameni implicați. Marcu 
a trecut peste problemele sale anterioare devenind un conlucrător mai 
demn de încredere și mai „folositor”. Pavel, la rândul lui, a fost dispus să 
treacă cu vederea o trădare anterioară a lui Marcu și să-și schimbe gân-
direa în privința mai tânărului său coleg. Acesta din urmă își recăpătase 
credibilitatea. 

În privința lui Tihic, probabil că el este cel care-l ajută pe Timotei și 
care-i duce acestuia epistola (v12). 

Mantaua (v13) se referă la o haină grea de exterior, în mod normal 
făcută din păr de capră, din piele sau din lână, care adesea era îndoită, 
fiind un veșmânt exterior de protecție spre a-l acoperi pe proprietar în 
timpul somnului. Mantaua îi ținea cald, iar „cărțile, mai ales… cele de pi-
ele”, îl țineau ocupat. Apostolul și-a dorit să fie ocupat până la sfârșit. Unii 
nu înțeleg deloc necesitatea cărților. Pavel n-ar fi gândit niciodată în felul 
acesta. 

Faptul că o asemenea afirmație poate fi găsită într-o relatare pseudo-
nimică „fictivă”, așa cum propun anumiți erudiți, este dificil de acceptat.  
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Avertizare finală v14-15 
Pavel oferă o avertizare serioasă despre Alexandru căldărarul sau lucră-
torul în aramă. Este improbabil că acesta este ereticul din 1 Timotei 1:20, 
sau oratorul din Faptele Apostolilor 19:33, întrucât numele era unul răs-
pândit. Dacă ar fi vorba de aceeași persoană cu cea din 1 Timotei, unii 
sugerează că epistolele ar trebui inversate. Lucrul acesta nu este necesar, 
întrucât acțiunea lui ar fi putut la fel de ușor să se fi produs ulterior. Dacă 
este vorba despre persoana din al doilea scenariu, atunci ea și-a păstrat 
amărăciunea și și-a alimentat ranchiuna, așa cum pot ajunge să facă oa-
menii o vreme îndelungată. 

Towner26, de fapt, este atras de părerea potrivit căreia cel menționat 
în avertizare ar putea foarte bine să fie Alexandru din 1 Timotei 1:20. 
Dacă el a fost exclus din biserică alături de Imeneu, ar fi putut să se res-
tabilească în Troa – se știe că acolo fusese o breaslă a lucrătorilor în metal 
- și Timotei urma să treacă pe acolo. 

În termeni personali și cu multă emfază în textul grecesc, Pavel îl în-
științează pe Timotei despre acest om: „Mi-a făcut mult rău”. Oare să în-
semne asta că el fusese informatorul responsabil de a doua arestare a lui 
Pavel? A. T. Hanson susține că expresia tradusă literal înseamnă „a dat 
informații despre mine în multe privințe” și Towner27, de asemenea, evi-
dențiază că verbul poate transmite ideea de „a aduce acuzații împotriva 
cuiva”. Dacă așa ceva s-a întâmplat la Troa, probabil că Pavel a fost ares-
tat acolo numaidecât, fiind lipsit de prilejul de a-și face proviziile nece-
sare. Dacă Timotei urma să vină prin Troa ca să-l vadă (v13), atunci tre-
buia avertizat și el cu privire la acest om. 

„Este cu totul împotriva cuvintelor noastre” – sensul lui lo,goi logoi vi-
zează fie „cuvintele” lui Pavel, fie doctrina creștină pe care Pavel și colegii 
de lucrare au predicat-o, fie apărarea formulată de el dacă Alexandru era 
martorul acuzării. Probabil Pavel se referă aici la mărturisirea Evanghe-
liei – făcută de el și de alții care slujeau alături de el. În privința opoziției 
lui Alexandru, Pavel stăvilește orice resentiment pe care ar fi putut fi ten-
tat să-l aibă și are puterea să-l lase în mâinile Domnului, citând cuvintele 
Psalmului 62:12 în privința lui. 
 

Mărturia finală v16-18 
Pentru a-l încuraja pe mai tânărul său slujitor, Pavel îi reamintește expe-
riențele sale finale în ce privește abandonarea lui de către prietenii lui – 
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dar nu de către Domnul - și împlinirea marii sale pasiuni – să ducă Evan-
ghelia la „toate” neamurile.  

Unii sugerează că referirea este la prima sa întemnițare și la procla-
marea Evangheliei care a urmat. Însă acest eveniment pare mai degrabă 
unul de dată recentă. Ar putea fi vorba despre prima sa audiere sau de 
investigarea preliminară, denumită prima actio, care era înainte de pro-
cesul formal numit secunda actio.28 Legea romană îi permitea să apeleze 
la un avocat și să cheme martori, unii pentru a „sta alături” de el.  

Towner29 susține ideea că verbul paragi,nomai paraginomai se referă, 
în general, la sosirea sau prezența cuiva. Însă aici, includerea de către Pa-
vel a pronumelui la dativ înțeles acum drept „pentru mine”, poartă sensul 
de a depune dovezi sau mărturie în numele lui, nu a-i oferi doar sprijin 
moral. Evident, sugestia este că ar fi fost unii care să fi putut face aceasta, 
dar nimeni n-a fost dispus să stea de partea lui. Verbul folosit aici „m-au 
părăsit” este același cu cel utilizat despre Dima în 4:10; vezi și 1:15. Se 
spune că sunt nouă similarități verbale între Psalmul 22 și v10 și v16-18 
din acest capitol. Vezi și Marcu 15:34, strigătul abandonării de la cruce. 
Să-și fi amintit Pavel de Isus, potrivit descrierii acelui psalm, în ceasul 
părăsirii sale? El este complet lipsit de amărăciune și se roagă asemenea 
Stăpânului său ca să nu li se țină în socoteală păcatul. În privința celor ce 
l-au părăsit, motivele lor n-au fost ca cele ale lui Alexandru, și anume ră-
utate, ci teama – astfel, și răspunsul lui Pavel este diferit. 

Ți-ai părăsit biserica și postura de prezbiter? Sau ai întors spatele 
cuiva când, de fapt, ar fi trebuit să te întorci spre el? Sau ești pe deplin 
dedicat activităților bisericii și înaintării împărăției în cadrul misiunii 
continue a lui Dumnezeu? Oare sunt uneori cei din conducere profund 
dezamăgiți din pricina absenței tale? „Să nu li se țină în socoteală…” Noi 
Îi vom da socoteală lui Dumnezeu de modul în care ne trăim viața, 2 Co-
rinteni 5:10. Într-o zi, Dumnezeu va recapitula și va trece din nou în re-
vistă toate aspectele dedicării noastre. În loc să neglijăm întâlnirea cu po-
porul lui Dumnezeu, avem obligația să ne închinăm Domnului duminică 
de duminică (In. 4:24) – remarcați că se spune „cei ce se închină Lui tre-
buie să I se închine…” 

Dezertarea prietenilor lui este menționată pentru a face și mai proe-
minente prezența și asistența divină. Asemenea lui Isus, Pavel a știut că 
nu era singur (In. 16:32). El depune mărturie despre prezența lui Dum-
nezeu aflată lângă el (vezi și alte experiențe mai timpurii din viața lui Pa-
vel, F.A. 18:9-10; 27:23; și remarcați că verbul pari,sthmi paristēmi „a sta 
alături de” sau „a fi prezent” este folosit în LXX în Ex. 34:5 despre Moise, 
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„Domnul S-a coborât în nor și a stat alături de el acolo”; apoi despre po-
porul lui Dumnezeu în Ps. 109:31). 

Domnul i-a dat darul tăriei lăuntrice (verbul este evndunamo,w endu-
namoō, ca și în 2:1 și Fil. 4:13) care l-a fortificat și astfel a fost împuterni-
cit (avem un pronume personal emfatic diV evmou/ di’emou „prin mine” 
care subliniază rolul lui30) să predice pe deplin Evanghelia tuturor nee-
vreilor prezenți, iar asta a dus la eliberarea lui (cel puțin, temporar) din 
gura leului. El a predicat mesajul „pe deplin”. Oare aceasta implică faptul 
că el însuși este arătat drept exemplu – ceea ce i-a cerut lui Timotei, adică 
de a predica „ne la timp”? Oare se referă și la a predica mesajul în pleni-
tudinea lui? Sau pur și simplu este vorba despre faptul că a făcut asta în 
Forum, adresându-se publicului roman, cea mai reprezentativă audiență 
din lume, precum și înaintea mesei imperiale? Astfel, oare afirmația 
aceasta are și sensul că „toate Neamurile” au auzit? 

Majoritatea vor lua cuvintele „ca s-o audă toate Neamurile” și vor pro-
pune că ele trebuie înțelese metaforic. Oportunitatea dată lui Pavel de a-
și susține cauza în centrul oficial al Romei, stăpâna tuturor națiunilor – 
poate fi luată astfel într-un sens al „împlinirii” predicării Evangheliei îna-
intea națiunilor de către marele apostol al Neamurilor. Este adevărat că 
„toate Neamurile” ar putea oglindi natura „cosmopolită” a audienței.31 
Deci, într-un sens, Pavel a văzut îndeplinirea marelui său scop sau obiec-
tiv (F.A. 28:28). Aici se găsește modelul pentru Timotei, în ceea ce ține de 
misiunea lui Dumnezeu – precum și pentru noi. 

„Leul” nu desemnează faptul că a fost aruncat la lei – era cetățean ro-
man. Să fie oare aceasta o referire la Nero, la Satan, sau la procurorul lui 
Pavel din sala de judecată? Indiferent pe cine ar viza această descriere, 
Pavel este Daniel-ul Noului Testament. El este încrezător că Domnul îl va 
izbăvi de orice rău – nu de moarte, întrucât se așteaptă la asta (v6) – ci 
de tot ceea ce este în afara planului lui Dumnezeu pentru viața lui. El va 
fi izbăvit pentru a intra în „împărăția Lui cerească”, deși își va încheia so-
cotelile cu cea pământească. 
 

Saluturi finale v19-21 
În încheierea epistolei, el îi salută pe câțiva pe care și Timotei îi cunoștea 
și aduce vești despre cei care nu mai sunt cu el. 

În primul rând, îi menționează pe Prisca, sau Priscila, și pe Aquila. 
Atunci când ei eu plecat din Roma, Aquila a lucrat ca făcător de corturi în 
Corint, iar Pavel, la rândul lui, a lucrat alături de ei (F.A. 18:1-3). Aquila 
era evreu și se născuse în Pont (F.A. 18:2). Pe drumul de întoarcere spre 
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casă în urma celei de-a doua călătorii misionare, Pavel a făcut o scurtă 
oprire la Efes și i-a lăsat pe cei doi acolo; aceștia îl însoțiseră în călătorie. 
În acea localitate, ei l-au învățat pe Apolo calea lui Dumnezeu mai în pro-
funzime (F.A. 18:18-25). În a treia sa călătorie misionară, Pavel trimite 
epistola 1 Corinteni din Efes și adaugă un salut din partea lui Aquila și 
Priscila, precum și „din partea bisericii care se află în casa lor” (1 Cor. 
16:19). Când el ajunge mai târziu în Corint, le scrie romanilor, iar Priscila 
și Aquila sunt acolo. Salutul din Romani este cel mai amplu și cel mai afec-
tiv (Rom. 16:3-5). Acum ei se află din nou în Efes. Aceștia s-au dovedit un 
cuplu remarcabil al cărui exemplu ar putea fi urmat în orice demers mi-
sionar în context modern. 

Este interesant de remarcat că, în patru dintre cele șase apariții ale 
celor două nume, Prisca este menționată prima. Oare ea a fost persoana 
mai duhovnicească și mai activă dintre cei doi? Unii sugerează că menți-
onarea ei întâi reprezintă doar o exprimare a curtoaziei creștine.32 Pavel 
îl menționează primul pe Aquila doar în 1 Corinteni 16:19, acolo unde se 
referă la „biserica din casa lor”. Oare acest lucru reflectă rolul său de con-
ducător? 

Pavel include un salut către familia lui Onisifor care, în 1:16, nu s-a 
rușinat de lanțul lui Pavel. Oare Pavel indică faptul că, la momentul vor-
birii, Onisifor este deja mort, iar familia lui trebuie să-i urmeze lucrarea 
precedentă și pilda? Sau este pur și simplu în drum spre casă, ori călăto-
rește înspre o altă destinație? Towner subliniază că: 
 

În final, el este preocupat de prieteniile pe care le-a construit de-a lungul ani-
lor și dorește ca, în cele mai întunecate vremuri, acești prieteni să cunoască 
sentimentele neschimbate pe care le are față de ei.33 

 
Acum Pavel oferă informații despre alți doi colegi de slujire, Erast și Tro-
fim. Aceste nume sunt de asemenea menționate împreună în Faptele 
Apostolilor în legătură cu a treia călătorie misionară a lui Pavel, când și 
Timotei era cu el. Hendriksen34 sugerează posibilitatea ca Pavel să fi că-
lătorit anterior arestării lui din Spania spre est; mai apoi spre nord și vest 
(via Milet, Troa, Corint), către Roma. Erast a rămas în Corint, iar Trofim 
a fost lăsat în Milet, fiind bolnav. În aparițiile din NT ale lui avsqhne,w 
asthēneō, referirea este la boală fizică (ex. Mat. 25:39; In. 4:46; Fil. 2:26 și 
urm.; Iac. 5:14). Adesea Pavel a fost folosit de Dumnezeu pentru a aduce 
vindecare, însă nu întotdeauna aceasta a fost situația; în cazul de față, el 
a trebuit să-și lase colegul de slujire în urmă din pricina bolii. Așadar, 
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aceștia erau foștii săi însoțitori și aici, folosind același imperativ și infini-
tiv ca și în v9, îl îndeamnă pe Timotei să vină la el înainte de lăsarea iernii, 
când străbaterea mării ori trecerea munților erau acțiuni riscante. Neîn-
doielnic, Pavel este convins că plecarea lui este aproape. 

Erau și alți credincioși locali care încă se aflau lângă el. Eubul, Pudens, 
Linus35 și o femeie, Claudia. După plecarea lui Pavel, era responsabilita-
tea acestora să poarte povara de a sluji bisericile și de a face să înainteze 
împărăția în cadrul misiunii continue a lui Dumnezeu. Pavel finalizează 
lista prin modalitatea standard de încheiere a unor astfel de salutări; „toți 
frații” înseamnă, de fapt, „toți frații și surorile”, o descriere care-i permite 
să includă întreaga comunitate creștină din acea localitate (cf. 1 Tim. 4:6; 
1 Cor. 16:20; 1 Tes. 5:25-27). 

Pavel încheie cu o rugăciune și o benedicție (v22). Mai întâi, el folo-
sește singularul în rugăciunea sa: „Domnul Isus Cristos să fie cu duhul 
tău”. Fără îndoială că aceasta este îndreptată spre Timotei. „Domnul” este 
Cristos Însuși (v8, 14, 17, 18) și Pavel face referire la prezența Lui spiri-
tuală și totuși reală. 

Mai apoi, sintagma „harul să fie cu voi” este la plural, fiind îndreptată 
spre întreaga biserică și spre toți cei care urmează să citească această 
epistolă. Se observă similitudinea ei la nivelul formei cu cea din 1 Timotei 
(1 Tim. 6:21) și din Coloseni 4:18. În zilele care urmau, deopotrivă Timo-
tei și credincioșii aveau nevoie de „prezența ajutătoare a Domnului și de 
harul pe care El îl revarsă.”36 

Pavel este încrezător că, avându-le pe ambele, misiunea lui Dumnezeu, 
în cadrul căreia el a jucat un rol atât de influent și puternic, va continua 
până la arătarea lui Cristos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
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Rezumatul Epistolelor către Timotei și Tit:  
Scopuri locale, lecții durabile și  
perspective misionare 
 
 
Observăm că tocmai la finalul acestor epistole Pavel a stabilit scopuri, va-
labile anterior pentru el, iar acum pentru alții, în cadrul misiunii lui Dum-
nezeu. În pofida riscului de a suna repetitiv, este nevoie să fie dezvoltate 
scopurile lui Pavel pentru biserici, conducători locali, pentru cei doi co-
legi misionari ai lui. În final, trebuie să se sublinieze din nou că aici se 
găsesc principii din care putem învăța, ca unii care suntem angrenați în 
misiunea continuă a lui Dumnezeu în secolul douăzeci și unu. 

A avea un scop și a stabili obiective sunt chestiuni importante. Scopul 
este cel mai important – vorbim despre un scop inspirat de Dumnezeu. 
Odată ce avem un scop spiritual, putem stabili obiective realiste pentru 
a-l îndeplini. Un exemplu precedent a fost dat de Pavel însuși în Romani 
15:22-26, atunci când a dezvăluit scopul de a-și continua lucrarea misio-
nară prin a merge în Spania. Odată ce scopul a fost clar, el a stabilit obi-
ective – să ducă la Ierusalim darul pentru credincioșii săraci; apoi por-
nește din Roma pentru a-i încuraja pe „sfinți” și pentru a fi încurajat de ei 
(Rom. 1:11-12); de acolo își continuă călătoria misionară spre Spania. O 
strategie de felul acesta este atât de importantă – cu toate că planurile 
făcute de Pavel au suferit întrucâtva modificări – a ajuns la Roma ca pri-
zonier! Și totuși, timpul petrecut acolo (doi ani în casa închiriată, F.A. 
28:30-31) n-a fost unul irosit – așa avem azi epistolele din captivitate. 
Însă Pavel a trăit până la sfârșit având un scop și stabilindu-și obiective 
pe care să le îndeplinească. Pilda lui trebuia urmată de mai tinerii săi co-
legi și trebuie urmată de noi astăzi. 
 
Scopul personal al lui Pavel 
Principalul său scop personal la această etapă din viață și din lucrare a 
fost exprimat în 2 Timotei 4:6-8. Din nou, acest capitol arată clar că el 
avea în vedere înaintarea misiunii lui Dumnezeu. Bisericile din Efes și 
Creta trebuie să rămână loiale credinței, să respingă învățătura falsă și să 
aibă o trăire creștină autentică. De asemenea, Timotei și Tit trebuie să-și 
pună viețile la dispoziția lui Dumnezeu astfel încât să poată fi folosiți mai 
departe în demersul misionar chiar și după ce va fi răsunat chemarea 
apostolului de a fi luat acasă. 
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Obiective pentru biserici 
În 1 Timotei, obiectivul pentru biserică a fost următorul: „Să știi cum să 
te porți în Casa lui Dumnezeu”. Pentru Efes, aceasta înseamnă concret o 
învățătură sănătoasă dată de Timotei pe baza doctrinei apostolice/cre-
dinței; o mijlocire autentică bazată pe o perspectivă mondială; o condu-
cere evlavioasă exercitată de prezbiteri/diaconi; o grijă adecvată dată vă-
duvelor nevoiașe și altora în nevoi; evlavie la nivelul conduitei, fapte 
bune și eliberarea din cursa relelor generată de iubirea de bani. Apoca-
lipsa 2:1-7 oferă dovezi, așa cum s-a indicat anterior, că atât cât privește 
păstrarea purității doctrinei, efesenii au devenit foarte zeloși – dar nu în 
privința „dragostei dintâi”. Lipsa acestui fel de dragoste a afectat totul, 
iar aceasta se va întâmpla și în cazul nostru. 

Epistola adresată lui Tit a avut de asemenea obiective foarte similare 
pentru bisericile din Creta. Conducători evlavioși și sănătoși în credință, 
capabili să-i învețe și să-i convingă pe alții în ce privește adevăratele doc-
trine ale credinței; o comunitate creștină care este frumoasă în trăire, îm-
podobind învățătura despre Dumnezeu în toate privințele; cetățeni buni 
care păstrează un mod de viață al supunerii civice, bunătății și grijii iubi-
toare. 

În final, în 2 Timotei din nou obiectivul principal este păstrarea și tran-
smiterea doctrinelor apostolice ale credinței. Predicarea adevărului re-
velat în Scripturile care sunt pline de autoritate și atotsuficiente. Ducerea 
misiunii lui Dumnezeu mai departe după „plecarea” iminentă a lui Pavel 
urma să se facă într-o manieră similară cu misiunea transculturală și 
chiar cu cea pe termen scurt din contextul actual.  
 
Obiective pentru conducătorii locali 
Atât cât privește conducerea locală, în aceste epistole se găsește mai 
multă învățătură despre organizarea bisericii (incluzând prezbiteri, dia-
coni), decât oriunde altundeva în NT. Vezi 1 Timotei 3, de asemenea cap. 
5 și Tit 1. Problema specifică a fost reprezentată de nevoia de noi prezbi-
teri care să-i înlocuiască pe cei identificați ca învățători falși și care, apa-
rent, fuseseră excluși. Observați că, în ceea ce privește prezbiterii sau di-
aconii, nu se stabilește un standard mai înalt pentru unii decât pentru 
ceilalți. În cazul conducătorilor locali sunt diferite domenii menționate 
îndeosebi în legătură cu mărturia lor și relațiile lor cu ceilalți. 
 

DOMENIUL PERSONAL   
- oameni maturi, statornici, stăpâni pe sine, lipsiți de slăbiciuni în 
domenii precum alcoolul, violența, disputele, banii și mândria. 
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DOMENIUL RELAȚIONAL  
- loialitate în căsnicie, control asupra copiilor, ospitalier 
 

DOMENIUL SOCIAL  
- o bună mărturie sau „stil de viață misionar” între cei din afara 
bisericii, manifestată printr-o bunătate autentică și grijă iubitoare 
practică. 

 
Obiective pentru colegii misionari, Timotei și Tit 
Epistolele expun de asemenea relația apropiată dintre Pavel, apostolul, 
și mai tinerii săi colegi, Timotei și Tit. În acestea se găsesc multe informa-
ții care să-i ajute să-și dezvolte abilitățile de conducere. Pentru a folosi 
un termen modern, Pavel acționa efectiv ca un mentor și adesea nu s-a 
adresat doar unor biserici specifice prin Timotei și Tit, ci le-a scris și lor 
în mod personal. Am remarcat că aceste epistole pun accent pe un trai și 
un exemplu evlavios. Acestea trebuia să fie caracteristicile conducători-
lor locali și ale întregii comunități creștine, așa cum am văzut, dar și ale 
lui Timotei și Tit – vezi 1 Timotei 4:7, 11-16; 6:11-12; Tit 2:7. 

Observăm că epistolele demonstrează disponibilitatea lui Pavel de a 
lucra împreună cu alții. Lucrul acesta este discutat de Tidball1 în Ministry 
by the Book (Slujirea după Biblie, n. tr.), citându-l pe F. F. Bruce, Apostle 
of the Free Spirit (Apostol al Duhului Liber, n. tr.). Bruce a făcut referire 
la comentariul dr. Samuel Johnston care își descria uneori un prieten sau 
o rudenie prin sintagma „neadecvat pentru un club”. În contrast, el sus-
ține că Pavel a fost „eminamente <adecvat pentru un club>, sociabil, gre-
gar.” Tidball observă că unii bărbați țin lucrurile atât de strâns în jurul 
lor încât nu acordă nicio atenție pregătirii altora pentru a le lua locul. El 
menționează un proverb indian: „Nimic nu crește sub copacul banyan.” 
Prin faptul că acesta se întinde atât de mult, nimic nu are vreo șansă să 
crească sub el! Însă Pavel a urmărit să-i „crească” pe acești doi conducă-
tori. 

Așa cum am văzut anterior, relația lui cu Timotei merge înapoi în Fap-
tele Apostolilor 16:1-4, când Timotei l-a însoțit pe Pavel în a doua sa că-
lătorie misionară. Uneori l-a trimis în diferite misiuni (1 Tes. 3:13; 1 Cor. 
4:16-17; 16:10-11; apoi Fil. 2:19-24). La momentul acesta, Timotei era 
delegatul său apostolic sau reprezentatul său misionar în Efes, trebuind 
să rămână alipit de adevăr și să-l transmită fără rușine unor oameni cre-
dincioși. Tot astfel, Tit era un adevărat copil în credința amândurora, un 
neevreu (Gal. 2:3). De asemenea, el a fost un misionar de încredere, un 
coleg de călătorie încă din zilele de început, fiind trimis la Corint (2 Cor. 
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2:13; 7:6-16; 8:16-24). Este adevărat că, deși aceste epistole conțin multe 
învățături pe care ambii bărbați trebuia să le transmită bisericilor din 
Efes și Creta, Pavel le-a împletit cu numeroase învățături adresate lor în 
mod personal (1 Tim. 4:6-16; 6:11-16; 2 Tim. 1:3-14; 3:10-4:5). Pentru 
Tit, vezi 2:7-8; 2:15-3:11. 

Așadar, trebuie să înțelegem bine natura Epistolelor adresate lui Ti-
motei și Tit. Aceste scrisori se focalizează asupra bisericilor locale, ofe-
rindu-le îndrumare, avertizări și încurajări. În plus, ele exprimau încre-
derea neîntreruptă pe care Pavel o avea în puterea Cuvântului și a Evan-
gheliei, oglindind povara inimii lui pentru misiunea continuă a lui Dum-
nezeu în mijlocul lor. Mai mult, el a inclus instrucțiuni pentru desemna-
rea unor conducători locali. Însă Timotei și Tit sunt chemați să joace un 
rol central în toate acestea și, de aceea, ilustrul misionar le-a oferit în mod 
personal îndrumări în acea privință. Când vorbim despre încurajarea 
dată de apostolul Pavel mai tinerilor săi colegi pentru a continua să se 
dezvolte ca misionari și conducători creștini, putem rezuma următoarele 
domenii: 

 
Dezvoltarea spirituală personală: 

Evlavia     1 Tim. 4:7/1 Tim. 6:5-6 
Exemplul    1 Tim. 4:12/Tit 2:7 (un tipar al 
faptelor bune) 
Curăție     1 Tim. 5:2/2 Tim. 2:19-22 (un 
vas curat) 
Libertatea față de iubirea de bani 1 Tim. 6:10-11 
Conduita personală   2 Tim. 2:22 
Perseverența    2 Tim. 2:1 
 

Implicarea în lucrare: 
Evită disputele păgubitoare  1 Tim. 6:21/2 Tim. 2:23/Tit 
3:9 
Mânuiește cu credincioșie Cuvântul 2 Tim. 2:14-15 
Îndeamnă și învață   1 Tim. 4:13/Tit 2:7-8, 15 
Dezvoltă-ți darul   1 Tim. 4:14-16/2 Tim. 1:6-7, 
14 

 
Dedicarea față de misiunea lui Dumnezeu: 

A nu-i fi rușine    1 Tim. 6:12-13/2 Tim. 1:8 
A ține strâns adevărul   1 Tim. 1:18-19/2 Tim. 1:13-
14/Tit 2:7 



Epistolele către Timotei și Tit 

373 

A încredința adevărul unor oameni  
credibili    2 Tim. 2:2 
A îndura greutățile   2 Tim. 2:3-4 
A se supune și a asculta  2 Tim. 2:5 
A trudi în lucrarea Domnului  2 Tim. 2:6-7 
A propovădui Cuvântul  
insuflat/Evanghelia   2 Tim. 3:16; 4:5 
A-i încuraja pe credincioși în  
privința conduitei   Tit 2:1-10; 3:8, 14; 1 Tim. 5  
și a grijii iubitoare 

 
Acestea sunt calitățile spirituale și principiile dezvoltării misiunii și lu-
crării atât de necesare în biserica locală a secolului XXI.  
 
Obiective pentru un context misionar modern 
Dat fiind titlul prezentei lucrări, „Texte misionare de la un ilustru om de 
stat misionar”, a fost important să ne focalizăm asupra implicării și grijii 
lui Pavel față de progresul misiunii lui Dumnezeu, îndeosebi în bisericile 
din Efes și de pe insula Creta, precum și asupra implicării lui în viața celor 
doi colegi misionari mai tineri, Timotei și Tit. După ce am încercat să ex-
plicăm învățătura lui Pavel din toate aceste trei epistole, va fi util să ofe-
rim un rezumat al principalelor subiecte considerate importante pentru 
orice lucrare misionară în context modern. 

De remarcat că Mark Hedinger2 a susținut o teză doctorală în dome-
niul misiologiei, îndeosebi în privința pregătirii misionare, iar materialul 
biblic folosit de el a fost, în cea mai mare parte, concentrat pe epistolele 
pastorale. El a inclus la Anexa 1 un sumar al principiilor descriptive, mai 
degrabă decât prescriptive (de pe urma cărora, desigur, putem învăța și, 
pe care le putem urma) ale lucrării unui potențial misionar în context 
modern de misiune. Sumarul acesta este folositor întrucât încearcă să ge-
nereze o reflecție asupra a tot ceea ce Pavel s-a străduit să sublinieze 
când vine vorba despre misiune în aceste epistole. Însă, abordarea mea 
este întrucâtva diferită prin faptul că evidențiază principiile misionare 
capitol cu capitol. De aceea, sumarul următor îmi aparține, însă va in-
clude câteva dintre principiile pe care și Hedinger le-a descoperit. 

Biserica locală este vehiculul de misiune pe tot cuprinsul lumii. De ase-
menea, noi trebuie să urmărim să gândim global, mai degrabă decât în 
sensul de „misiune internă” și „câmp misionar extern”. Bisericile locale, 
oriunde se găsesc, reprezintă o parte vitală a misiunii lui Dumnezeu în 
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lume. Responsabilitățile misionarilor locali sunt covârșitoare în demer-
sul de a face să înainteze misiunea lui Dumnezeu. Prin urmare, concluzi-
onăm cu un rezumat fundamental al perspectivelor misionare în aceste 
cruciale Epistole adresate lui Timotei și Tit. 
 
1 Timotei 1 

Chemarea personală a misionarului (v1-4, 12-14, 18) 
Importanța de a păstra doctrina adevărată în bisericile locale (v3-18) 
Învățăturile false trebuie contracarate, respinse și trebuie să se dea o 
învățătură spirituală sănătoasă (v3-4, 19-20) 
Adevărata atitudine a inimii unui misionar – dragoste, curăție, cuget 
curat, credință sinceră (v5) 
Natura vitală a predicării mesajului misionar despre un Cristos care 
poate mântui păcătoși (v11-16) 
Importanța de a încuraja biserica să aibă o perspectivă înaltă despre 
Dumnezeul nostru măreț (v17) 
Misionarul trebuie să se asigure că din biserică sunt excluși cei care 
resping învățătura sănătoasă (v19-20) 

 
1 Timotei 2 

Importanța unei perspective mondiale (v1-7) 
Nevoia vitală a rugăciunii în biserica locală și în viața misionarului 
pentru misiunea lui Dumnezeu (v1-8) 
Natura exclusivistă a mesajului misionar (un singur Mijlocitor) și 
oferta inclusivistă a acestuia – neevrei, precum și evrei (v5-7) 
Femeile nu trebuie să dea învățătură, nici să exercite autoritate peste 
bărbați, ci să întreprindă o slujire vitală în cadrul familiei (v9-15) 

 
1 Timotei 3 

Importanța de a desemna conducători evlavioși în biserică (v1-13) 
Conducătorii locali trebuie să fie loiali învățăturii sănătoase și să-i 
poată învăța pe alții din ea (v2, 9, 13) 
Stilul de viață misionar este extrem de important îndeosebi pentru 
conducători (v7, 10) 
Biserica locală trebuie înrădăcinată în adevăr și trebuie să-l proclame 
(v15-16) 

 
1 Timotei 4 

Necesitatea de a fi pe deplin conștient de vremuri și de a avertiza bi-
serica (v1-6) 
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Misionarul trebuie să evite învățătura falsă și să caute să fie evlavios 
(v7-10) 
Un bun exemplu trebuie dat tuturor în privința trăirii personale și în-
vățăturii doctrinare (v11-16) 
Misionarul trebuie să slujească în domeniile în care este înzestrat 
(v14) 

 
1 Timotei 5 

Misionarul trebuie să fie înțelept în modul în care se relaționează la 
toate categoriile de vârstă din biserică (v1-2) 
În biserica locală trebuie dezvoltate lucrări de ajutorare (v3-16) 
Familiile trebuie învățate să ofere sprijin văduvelor lor și să despovă-
reze biserica (v5, 16) 
Misionarul trebuie să încurajeze susținerea prezbiterilor, să-i discipli-
neze pe cei care păcătuiesc și să manifeste prudență în privința noilor 
desemnări (v17-25) 
Pentru a continua să fie eficient, misionarul nu trebuie să-și neglijeze 
sănătatea (v23) 

 
1 Timotei 6 

Credincioșii individuali din biserică trebuie conștientizați de impor-
tanța unui stil de viață misionar (v1-2, 11-13) 
Misionarul trebuie întotdeauna să manifeste o atitudine corectă față 
de bani și să le ofere altora îndrumări clare în această privință (v3-12, 
17-19) 
Misionarul trebuie să fie un administrator credincios al adevărului și 
să evite cuvintele conflictuale care sunt inutile (v20-21) 

 
2 Timotei 1 

Generația următoare de conducători tineri trebuie identificată și încu-
rajată să-și recunoască propria chemare și să-și dezvolte propriile da-
ruri (v1-8) 
Misionarul trebuie să fie pregătit să se confrunte cu suferință (v8, 15) 
Biserica locală și misionarul trebuie să priceapă clar elementele me-
sajului misionar (v8-12) 
Misionarul trebuie să persevereze în proclamarea cuvânului sănătos 
al Evangheliei (v13-18) 

 
2 Timotei 2 

Misionarul trebuie să depindă de Cristos pentru har zilnic (v1) 
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Adevărul primit de la Pavel trebuie transmis altora (v2) 
Misionarul trebuie să se focalizeze integral pe lucrarea lui, să trăiască 
potrivit Scripturilor și să trudească (v3-7) 
Biserica locală ar trebui să-și aducă aminte în mod constant ce a fost 
învățată (v8-14) 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie mânuit cu credincioșie de către misi-
onar (v15) 
Toți cei care-i învață pe alții doctrina greșită trebuie evitați și biserica 
trebuie avertizată cu privire la învățătorii falși (v16-21) 
Misionarul trebuie să urmărească adevăratele virtuți creștine (v22-
26) 
El trebuie să caute cu blândețe și credincioșie să-i conducă spre pocă-
ință pe cei aflați în eroare (v24-26) 
 

2 Timotei 3 
Biserica și misionarul nu trebuie să fie surprinși de sporirea răului 
(v1-5) 
Toți credincioșii trebui să evite implicarea în lucrare alături de cei cu 
o credință fără temei real (v5) 
În contextul învățăturii eronate, misionarul trebuie să rămână încre-
zător în Domnul (v6-9) 
Misionarul trebuie să fie un exemplu pe care să-l urmeze și alții (v10-
14) 
Misionarul trebuie să fie pe deplin încrezător că Scripturile inspirate 
sunt complet suficiente pentru echiparea bisericii (v15-17) 

 
2 Timotei 4 

Mesajul misionar trebuie predicat cu sinceritate și credincioșie (v1-5) 
Misionarul trebuie să-și aducă aminte că este important nu doar să în-
cepi bine, ci și să finalizezi bine (v6-8) 
Misionarul (și biserica locală) va recunoaște valoarea lucrării în 
echipă (îndeosebi transcultural) și trebuie să nu se descurajeze atunci 
când unii vor eșua în a persevera (v9-13) 
Biserica locală trebuie să rămână vigilentă la nevoia de a sluji misio-
narilor, îndeosebi celor izolați și greu încercați 
Misionarul se va ruga și îi va lăsa în mâna Domnului pe cei care caută 
să i se opună și să-i păgubească lucrarea (v14-16) 
Este vitală recunoașterea faptului că Dumnezeu este în control, chiar 
dacă misionarul este părăsit de alții (v16-22) 
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Tit 1 
Misionarul ar trebui întotdeauna să aibă credință în Dumnezeul care 
l-a chemat și în promisiunile Lui (v1-4) 
Misionarul ar trebui să identifice și să încerce să corecteze erorile din 
biserica locală, încurajând desemnarea unor conducători evlavioși 
(v5-9) 
Falsitatea ar trebui corectată cu credincioșie, iar cei nesupuși mustrați 
(v10-16) 

 
Tit 2 

Misionarul ar trebui să fie atent la cum se relaționează și cum încura-
jează toate categoriile de vârstă din biserică (v1-10) 
Misionarul ar trebui să le ofere tuturor o pildă de integritate personală 
și de slujire cu credincioșie (v7-8) 
Importanța de a adopta un stil de viață misionar (în lumina primei și 
celei de-a doua veniri a lui Cristos) trebuie subliniată tuturora (v9-15) 

 
Tit 3 

Bisericii trebuie să i se amintească responsabilitatea de a se supune 
autorităților civile (v1-2) 
Credincioșii trebuie încurajați să urmărească binele altora (v1-8) 
Misionarul trebuie să evite conflictele verbale și disputele prostești 
(v9) 
Misionarul trebuie să-l avertizeze întâi pe cel dezbinător, iar apoi (în 
final) să fie pregătit să-l respingă (v10-11) 
Credincioșii din bisericile locale trebuie încurajați să manifeste o pre-
ocupare autentică pentru alții și să răspundă cu generozitate la nevo-
ile urgente (v8-14) 
Misionarul trebuie întotdeauna să dea dovadă de preocupare, grijă și 
susținere față de alții din lucrare (v15) 
Aici avem linii călăuzitoare pentru lucrare și trăire care oglindesc obli-
gațiile noastre față de misiunea lui Dumnezeu în societatea secolului 
XXI. „Textele misionare” din 1 și 2 Timotei și din Tit ne sunt adresate 
și nouă. 
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NOTE
 
1  Bruce, Paul: Apostle of the Free Spirit, p. 457 în D. Tidball, Ministry by the Book, (Not-

tingham: Apollos, 2008), p. 148. 
2  M. R. Hedinger, ‘Towards a Paradigm of Integrated Missionary Training’, teză doc-

torală prezentată Facultății de la Western Seminary Portland, Oregon, (Aprilie, 
2006), Anexa 1 p. 168-173. Nepubl. Accesat în aprilie 2015. 
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