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Prefață

S-ar prea putea să nu avem rezultatele apostolului Pavel pentru că ne-am 
abătut de la metodele lui și-i neglijăm vinovați sfaturile. 

Oare este posibil ca o discuție să-ți dea o direcție nouă în viață? Poate, 
oare, o metaforă, o plăsmuire a imaginației să modifice toată perspectiva 
lucrării tale creștine?

Mi s-a întâmplat tocmai la o întâlnire cu grupul de păstori de la North 
American Baptist, în Los Ageles. Fusesem găzduiți, ca Biserică română, 
într-una din clădirile unei Biserici americane, și politețea m-a forțat să ies 
din izolarea noastră etnică și să particip pentru prima dată la o astfel de 
„ședință”. Și-au dat seama repede că sunt încă buimac și năucit de schim-
barea de mediu, venind din  România într-o țară nouă, și mi-au recoman-
dat un „leac biblic”: „Daniel, ar trebui să te consideri un Timotei trimis de 
apostolul Pavel într-un nou câmp de misiune. Uită-te bine în jur, orientează-
te. Întreabă-te ce ar face el în situația ta. Înțelege că orice creștin de aici îți 
este frate și că orice păstor de Biserică îți este coleg. Acceptă că toate Biseri-
cile, indiferent de coloratura lor etnică sau doctrinară, sunt Biserici surori. 
Relaxează-te și… integrează-te! Nu fugi de noi! Vino în mijlocul nostru. Dacă 
ești mai bun decât noi, învață-ne. Dacă găsești ceva mai bun la noi, învață. 
Suntem chemați la aceeași lucrare...”.

Nu mă gândisem niciodată până atunci că este posibil să ies din dihoto-
mia lui „noi” și „ei”, dintre „ai noștri” și „ceilalți” și să pot să privesc în jur 
spre toți ca un veritabil Timotei… Chiar așa, oare ce ar face el în locul meu? 
El sau Tit, Epafras, Ioan Marcu, Luca…

A fost ziua în care mi s-a luat o ceață de pe ochi și o piatră de pe inimă. 
Mi-am găsit, în sfârșit, o identitate. Da, eram unul din ucenicii apostolului 
Pavel trimis pe un câmp nou de misiune!

Dar, cum să știu să mă port, eu, ca un ucenic al lui Pavel? Mi-am adus 
aminte, atunci, despre epistolele pastorale. M-am întors la ele cu dorința 
de a sta de vorbă cu Pavel și de a prelua filozofia lui de lucru. Au trecut de 
atunci peste 36 de ani de slujire în Biserică. Până în ziua de azi... tot ucenic al 
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lui Pavel sunt... Încă mai am de învățat și de corectat. Nu degeaba ne-a lăsat 
Dumnezeu aceste epistole. Acum 2000 de ani, El știa că vom avea mereu ne-
voie de ele.

„Generația asta nu mai are modele de lucrători după care să se ia!” M-am 
săturat să aud constatarea asta păguboasă. Știu, aveți dreptate, dar la fel a 
fost și în secolul trecut și în secolul XIX și în secolul XVIII și în mai toate 
celelalte secole care s-au scurs de la nașterea Bisericii. Vestea bună este că 
Dumnezeu a anticipat această situație și s-a îngrijit să ne dea exemple de ur-
mat în Biblie și chiar să ne lase un veritabil „Manual al lucrătorului creștin” 
în patru cărți grupate într-o secțiune aparte a Noului Testament.

„Nu există succes fără succesori!” Aceasta este probabil cea mai neglijată 
maximă din Bisericile neoprotestante. Iar cea de-a doua este: „Spune-mi de 
la cine ai învățat, ca să-ți spun ce poți ajunge!” Nu există ucenic fără ucenicie 
și nu există discipol fără disciplină!

Valoarea unei școli nu stă în prețul clădirilor, în confortul sălilor de clasă, 
al dormitoarelor sau în gustul mâncării de la cantină, ci în calitatea corpului 
profesoral. Dumnezeu a rânduit ca fiecare lucrător al Bisericii să poată învăța 
direct de la apostolul Pavel. Rând pe rând, ne punem alături de Timotei, Tit, 
Filimon, Epafras, Ioan Marcu, Dima (da, chiar și Dima), Augustin și Martin 
Luther, de toți cei din generațiile dinaintea noastră și din generația actuală. 
Stăm în preajma apostolului Pavel, îi privim felul de a fi și-i ascultăm cuvin-
tele.

Chiar în inima Noului Testament, între cărțile destinate neamurilor și 
cărțile destinate evreilor, se găsesc materiile de studiu pentru cei chemați în 
lucrarea creștină. La prima vedere, ele sunt la adresa lui Timotei, Tit și Fili-
mon, dar Dumnezeu nu le-a rânduit spre păstrare dacă ar fi vorba doar de ei. 
Scrierile acestea sunt adresate tuturor lucrătorilor din Bisericile locale și de 
pretutindeni. 

Ni se spune că fiecare lucrător trebuie să ajungă „desăvârșit și cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună”? Am putea înlocui expresiile de mai sus 
prin două cuvinte puternice: complet și competent. Dar cum poate ajunge 
cineva „complet și competent”? Apostolul Pavel ne oferă două metode: mo-
delul mai marilor noștri și Cuvântul lui Dumnezeu. Pare simplist, dar numai 
la prima vedere… Vă propun o abordare diferită a subiectului.

Omul este o creatură înclinată să imite pe cei din jur, de aceea, avem ne-
voie de modele vrednice de urmat. „Tu însă ai urmărit de aproape învățătura 
mea, purtarea mea, hotărârile mele...” spune Pavel în 2 Tim. 3:10. Nu există 



5

Chemare la ucenicie

succes fără succesori și nu există ucenici fără modele vrednice de urmat. Aș 
adăuga aici ceva despre treptele procesului de ucenicie:

• Prima fază: eu fac și tu te uiți
• Faza a doua: eu fac și tu mă ajuți
• Faza a treia: tu faci și eu te ajut
• Faza a patra: tu faci și eu mă uit
Avem însă nevoie de ceva mai solid și mai stabil decât oameni la care să 

ne uităm, de aceea Pavel ne vorbește despre Biblie. El scrie: 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să 
învețe, să mustre, să îndrepte…” (2 Tim. 3:16). 

Verbele acestea sunt acțiunile dinamice ale unei persoane, nu atributele 
statice ale unei cărți. De fapt, spune Pavel, Biblia nu este o carte ca oricare 
alta. Scriptura este o portavoce a lui Dumnezeu, o fereastră deschisă prin 
care auzim vocea Lui. Nu avem de-a face cu o carte, ci cu autorul ei, care este 
viu, se uită la noi și interacționează cu noi. Mai mult decât o carte pe care o 
citim, Biblia este o carte care ne citește pe noi înșine. Biblia este vocea unui 
tată desăvârșit care-și crește cu drag copiii. Scriptura este un proiect la care 
a lucrat Dumnezeu de-a lungul secolelor, un instrument făurit de El pentru 
modelarea caracterului oamenilor.

• Citește-o!
• Roagă-te întotdeauna să auzi vocea lui Dumnezeu!
• Ascult-o! Ai de-a face cu Creatorul tău care-ți vorbește.
Nu tu, nu înțelepciunea ta te va face complet și competent pentru orice 

lucrare bună, ci Duhul lui Dumnezeu care-ți vorbește direct și proaspăt ori 
de câte ori deschizi Biblia cu anticipare, cu smerenie și cu credință.

O reparație necesară

Ce păcat că la școlile de păstori și de evangheliști plantatori de Biserici 
nu sunt studiate mai profund epistolele pastorale! N-am nimic împotrivă ca 
la astfel de școli să se studieze greaca, latina, ebraica, management și psiho-
logie, dar toate acestea ar trebui să fie doar studii ajutătoare, anexele unor 
studii serioase asupra epistolelor dedicate de apostolul Pavel formării mai 
tinerilor săi colaboratori.
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M-am dus într-o vizită la Richard Wurmbrand, care tocmai se întorsese 
dintr-o călătorie pe coasta de est a Americii. L-am găsit binedispus și pus pe 
șagă. L-am întrebat cum a fost pe unde a fost. Mi-a răspuns cu o licărire în 
ochi:

„M-au chemat la o școală mare de pregătire a misionarilor să rostesc 
alocuțiunea din cadrul programului festiv de absolvire. Au făcut o serbare 
mare și cred că eu le-am cam stricat buna dispoziție…”

„Cum așa?” m-am mirat eu, știindu-l om fin și foarte îngăduitor cu 
ceilalți.

„Păi spune și tu. M-au dus la un microfon și eu am început cu o întrebare 
de misionar. I-am chestionat dacă știu cum să moară pentru credință, dacă 
au fost învățați să sufere bătăi și să fie torturați, dacă știu ce să răspundă 
când vor fi îndemnați să dea numele colaboratorilor de pe câmpul de mi-
siune. Se uitau la mine ca la o arătare și nu mi-au răspuns nimic. Le-am spus 
că trebuiau să mă cheme pe mine ca profesor. Au pierdut patru ani din viață 
degeaba. Ceilalți i-au învățat greaca și ebraica, dar nu le-au spus nimic des-
pre viața reală și despre greutățile care trebuiesc înfruntate în lucrarea Dom-
nului. Ce mai! Le-am cam stricat sindrofia. Nu cred că mă vor mai chema 
data viitoare.”

Mi-am dat seama că acesta a fost doar jumătate din mesajul rostit atunci 
în fața studenților, jumătatea cea adevărată și necesară. Eram sigur că a 
construit apoi cealaltă jumătate în care le-a vorbit despre cei plecați înain-
tea lor în misiune și despre lucrările extraordinare făcute de Dumnezeu prin 
ei. M-am bucurat însă pentru privilegiul pe care-l aveam eu, nu numai să-l 
ascult o oră vorbind pe nenea Richard, ci și să petrec în părtășia lui multe 
alte ore și zile de ucenicie adevărată.  Fiecare tânăr are nevoie să intre în sfe-
ra de atracție a unui lucrător cu experiență. La rândul său, ajuns la vârsta 
maturității, discipolul de altădată îi va învăța pe alții tineri care intră în lu-
crare. Așa a fost și așa ar trebui să rămână ...

„Mentoratul” a ajuns însă o artă pierdută. Ucenicia (în limbajul Noului 
Testament) presupune o legătură organică între doi creștini de vârste spiri-
tuale diferite. Un „părinte duhovnicesc” crește un discipol mai tânăr. Uneori, 
ca în cazul lucrării tânărului Timotei în Bisericile locale pe care le-a păstorit, 
vârsta duhovnicească n-are nimic de-a face cu vârsta biologică. Această înde-
letnicire ne este ilustrată foarte clar în Noul Testament prin viețile și cărțile 
scrise de către doi dintre cei mai importanți apostoli ai Domnului: Petru și 
Pavel.
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Etapele slujirii lui Petru

În Evanghelii, Petru a fost un ucenic. În Faptele Apostolilor, el a fost un 
păstor puternic, iar în epistolele sale, Petru s-a manifestat ca un patriarh 
preocupat de moștenirea pe care o lasă altora. Fiecare etapă din dezvoltarea 
lui Petru a avut caracteristici diferite.

Ca ucenic, Petru a avut momente de vârf și momente de cădere dure-
roase, dar a învățat din toate. 

Ca păstor/presbiter al Bisericii din Ierusalim, Petru a vegheat asupra pro-
cesului de dezvoltare al Bisericii. 

Ca patriarh în credință, Petru le-a transmis celor care au venit după el 
pasiunea pentru lucrare și responsabilitatea pentru păstrarea credinței. 

În Evanghelii, Petru a învățat, în Faptele Apostolilor, Petru a îndrumat, 
iar în 1 și 2 Petru, marele apostol a încredințat altora experiența acumulată 
de-a lungul slujirii.

Etapele slujirii lui Pavel

În mod asemănătoar, în cartea Faptele Apostolilor ne întâlnim cu un 
convertit al lui Hristos, Saul/Pavel, care devine apoi un plantator de Biserici. 
Ca și Petru, Pavel are un început șovăielnic, trece printr-o periodă în care 
râvna lui este mai mare decât priceperea, iar apoi se lovește de împotrivire 
datorită trecutului său de persecutor al Bisericii. Faptul că Barnaba l-a luat 
sub mantia lui, a înlăturat, în mare măsură neîncrederea celorlalți. Când 
acțiunea din Faptele Apostolilor trece de la Petru la Pavel, îl urmărim cum 
pleacă în călătorii să înființeze și să consolideze Biserici. Epistolele scrise 
apoi de Pavel acestor adunări locale ni-l descoperă ca pe un păstor pasionat 
care veghează asupra Bisericilor. Spre finalul vieții, epistolele pastorale ni-l 
înfățișează drept un patriarh preocupat de creșterea mai tinerilor săi cola-
boratori, cărora le transmite moștenirea apostolică, cunoscută încă de pe-
atunci sub numele de „dreptarul învățăturilor sănătoase”:

„Şi peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta şi peste 
Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!” (Galateni 6:16).

„Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la 
mine ține-l cu credința şi dragostea care este în Hristos Isus” (2 
Timotei 1:13).
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O așezare premeditată și sugestivă

Oricine aruncă o privire, chiar și superficială, asupra grupului epistolelor 
de ucenicie, observă imediat că ele nu sunt așezate într-o ordine cronologică. 
2 Timotei este ultima carte scrisă de apostolul Pavel și ar fi trebuit astfel, să 
fie așezată ultima.

Așezarea prezentă în canonul Bibliei sugerează că aceste epistole tre-
buiesc abordate ca „studii de caz”, fiecare dintre ele reprezentând relația 
de mentorat/ucenicie dintre marele apostol și mai tinerii săi colaboratori. 
Duhul Sfânt le-a așezat așa ca să putem învăța distinct câte ceva din relația 
apostolului cu Timotei (1, 2 Timotei), cu Tit și cu Filimon. Din relația cu 
acești trei ucenici ai lui Pavel învățăm cum să ne purtăm (1) în Biserică (Ti-
motei), (2) în afara Bisericii (Tit) și (3) și în crizele interpersonale (Filimon).

Cea dintâi relație de mentorat apostolic care ne este oferită este cea dintre 
Pavel și Timotei. Nici nu se putea altfel. Timotei reprezintă un caz aparte 
pentru Pavel. Tânărul acesta a fost unic în felul său, iar din interacțiunea lor 
au avut amândoi de câștigat. Ar fi total greșit să credem că doar Pavel a fost o 
binecuvântare pentru Timotei. A fost și invers, iar toți cei implicați în relații 
de ucenicie pot adeveri și ei acest fapt. Câștigă și cel ce se lasă învățat, dar și 
cel care învață. De fapt, Dumnezeu este Cel care lucrează și ne face o binecu-
vântare unul pentru celălalt.

„Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Ti-
motei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre 
voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simțirile ca 
el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, 
toți umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. 
Ştiți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca 
un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei” (Fili-
peni 2:19-22).

Nu de mult, mi-a scris unul din tinerii cu care am petrecut serile de luni, 
timp de câțiva ani, într-un grup de studiu/mentorare pe care l-am numit noi 
copilărește „Bembi”, ca o aluzie la puiul de căprioară care învăța să meargă 
pe gheață în filmul de desene animate al lui Walt Disney. Altfel, inițialele 
ar fi putut însemna pretențios și „Bethel Mini Bible Institute”. Cel ce mi-a 
scris regreta melancolic clipele de mare bucurie și intensă părtășie pe care 
le-am petrecut împreună. I-am spus că și eu am același regret și le simt lip-
sa. Au crescut și ei, dar cel care a crescut cel mai mult atunci am fost eu, 
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împărtășind cu ei lucruri și stări pe care nu le-aș fi putut împărtăși niciodată 
în slujirea de la amvonul Bisericii. Astăzi, tinerii aceia sunt lucrători destoi-
nici în Bisericile lor.

Prin ucenicie, Timotei a devenit un fel de Pavel în miniatură. Amprenta 
apostolului s-a așezat asupra lui Timotei în ciuda faptului, și asta reprezintă 
un studiu aparte, că personalitățile și temperamentul celor doi au fost total 
diferite și ar fi putut reprezenta obstacole imposibil de trecut:

„Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul 
meu preaiubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte 
de felul meu de purtare în Hristos şi de felul cum învăț eu pe 
oameni pretutindeni în toate Bisericile” (1 Corinteni 4:17).

În procesul de ucenicie nu există deformare, ci formare! Apostolul Pavel 
nu l-a strivit pe Timotei, ci i-a deschis calea spre asemănarea cu Domnul 
Isus, modelul suprem pentru fiecare dintre noi:

„De aceea vă rog să călcați pe urmele mele” (1 Cor. 4:16).
„Călcați pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui 

Hristos” (1 Cor. 11:1).

Cea de-a doua relație care ne este prezentată este cea dintre apostolul 
Pavel și Tit. Epistola este un manifest pentru activitate și împotriva apatiei 
sau plafonării în lucrare. Suntem mântuiți prin credință, dar nu doar pentru 
credință, ci și pentru fapte. Credința fără fapte este un cadavru fără viață, 
un blestem în haine religioase. „Tatăl Meu lucrează... și Eu de asemenea lu-
crez” (Ioan 5:17) a spus Isus Christos. În viața fiecărui mădular al trupului 
lui Christos trebuie să se vadă pulsând viața.

Cea de-a treia relație de ucenicie prezentată este cea stabilită între 
sărăntocul apostol Pavel și prea bogatul Filimon. Deși relația l-ar fi putut 
așeza social pe Filimon deasupra lui Pavel, iar spiritual și ecleziastic pe Pavel 
deasupra lui Filimon, epistola este un exemplu de frăție și prietenie care tre-
buie să existe între cei credincioși. Ea ne arată felul în care-și pot și trebuie 
să-și rezolve situațiile de criză ce pot apărea între ei. Îmi place să intitulez 
epistola către Filimon: „Triunghiul iubirii”. 
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Pentru sistematizarea învățăturii, cartea aceasta este 
împărțită în trei părți :

- Manualul tinerilor lucrători

- Studii individuale ale epistolelor scrise pentru ucenici

- Exemple de ucenici din anturajul apostolului Pavel
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Partea I-a 
 

Manualul tinerilor lucrători
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Despre ce este vorba în 
„epistolele pastorale“?

(Extrase din „A journey Trough the New Testament”, de Elmer L. 
Towns, decan la B.R. Lakin School of Religion la Liberty University, 
Linchburg, Virginia. El a predat la cea mai populară clasă de 
Școală Duminicală, mai mult de 2000 de membrii, The Pastor’s 
Bible Class de la Thomas Road Baptist Church).

Cu toate că apostolii au jucat un rol foarte important în primele zile ale 
Bisericii, nu avem nici un indiciu că Dumnezeu ar fi intenționat să existe 
un ordin ecleziastic apostolic permanent în Biserică. Acest tip de lucrător a 
fost dăruit Bisericii ca să împlinească o anumită slujire, dar după ce această 
slujire a fost îndeplinită, tipul acesta de lucrători a încetat să existe (Efese-
ni 4:11). Este mai mult decât probabil că una din principalele atribute ale 
apostolilor, a fost scrierea și colectarea scrierilor care alcătuiesc canonul 
Noului Testament. La moartea apostolului Ioan, aproximativ pe la sfârșitul 
primului secol, canonul era complet și oficiul ecleziastic al apostoliei a luat 
sfârșit. Afirmațiile de mai sus sunt susținute de câteva texte din epistole care 
subliniază faptul că apostolii împreună cu „profeții”, au avut misiunea de 
a pune „temelia” Bisericii. O astfel de temelie se pune o singură dată, după 
care urmează continuarea zidirii pe deasupra:

„Aşadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, 
ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui 
Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor şi proorocilor, pia-
tra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, 
bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi 
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prin El şi voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:19-22 vezi și Romani 15:20, 
1 Corinteni 3:10, 14).

„… taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor 
oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită 
acum sfinților apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul” 
(Efeseni 3:4-5).

„… potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascunsă 
timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prooroci-
lor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la 
cunoştința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință…” (Ro-
mani 16:25-26).

Acești „profeți” care apar la debutul Bisericii alături de apostoli, au fost 
un grup de oameni care n-au umblat cu Domnul Isus „cu începere de la bo-
tezul lui Ioan până în ziua când S-a înălțat la cer” (Fapte 1:22), dar care au 
primit prin Duhul Sfânt cunoștințe legate de planul mântuirii prin credința 
în jertfa de la Calvar.

O altă misiune a apostolilor din primul veac a fost să exercite călăuzire 
spirituală în Biserica primară. Ei au hotărât cum să fie administrate și dis-
tribuite fondurile Bisericii (Fapte 4:37) și au stabilit doctrinele de credință și 
conduită creștină (Fapte 2:42; 6:4).

Pe măsură ce Biserica a crescut și s-a dezvoltat, slujirea apostolilor a fost 
înlocuită de slujirea unei alte categorii cu autoritate duhovnicească: presbite-
rii, numiți în alte părți și episcopi (supraveghetori) sau păstori (ciobani).

La Consiliul Bisericii din Ierusalim, poziția presbiterilor era deja foarte 
bine stabilită în Biserică, iar apostolii au acceptat ca ultimul cuvânt să-l aibă 
Iacov, care era un păstor cu autoritate mare în Biserică.

„Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul, şi a 
zis: „Fraților, ascultați-mă! … Atunci apostolii şi presbiterii şi 
întreaga Biserică au găsit cu cale…” (Fapte 15:13, 22).

Spre sfârșitul lucrării lui, apostolul Pavel a scris patru epistole către trei 
lucrători mai tineri, oameni formați sub autoritatea lui și care reprezentau 
generația nouă de lucrători în Biserică.

Filimon era liderul Bisericii care se aduna în casa lui.
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Tit lucrase deja mulți ani cu Pavel și fusese trimis acum de el ca să rezolve 
problemele ivite în Biserica din insula Creta.

Timotei fusese și el format de Pavel și era acum trimis de apostol să 
conducă Biserica din Efes, care era, probabil, cea mai importantă și mai 
influentă Biserică a vremii.

Colecția aceasta de scrisori „pastorale” ne ajută să aruncăm o privire asu-
pra caracterului și problemelor Bisericii din jumătatea primului veac. Mai 
mult, principiile și îndemnurile transmise de apostol către acești presbiteri 
au rămas peste veacuri un veritabil „Manual al lucrătorului creștin”. Orice 
școală care formează lucrători și orice păstor aflat în activitate, are datoria să 
se verifice, din când în când, cu conținutul acestor epistole.

Filimon și Biserica din casa lui

„Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către 
preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, către sora Apfia 
şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din 
casa ta” (Filimon v. 1-2).

Nu este prima dată când, în Noul Testament, sunt menționate grupuri de 
credincioși care se întruneau în casa unuia dintre ei. Dacă studiem tiparul 
dezvoltării Bisericii primare observăm că au existat două aspecte de bază.

În primul rând, aveau grupele mici de întâlnire (părtășie):

„Mulțimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. Niciu-
nul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte” 
(Fapte 4:32).

În al doilea rând, au avut adunările mari rezultate din întâlnirea mai mul-
tor astfel de celule pentru anumite activități legate de viața Bisericii:

„Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de Biserică, de 
apostoli şi de presbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu 
prin ei” (Fapte 15:4).

Pentru multă vreme, cei ce studiază Biblia n-au reușit să înțeleagă cât de 
mare a fost Biserica din primul secol pentru că se presupunea că ei n-au avut 
clădiri dedicate închinării, ci s-au adunat doar prin casele credincioșilor. 
Descoperiri arheologice, recente, au arătat că realitatea a fost alta. Unele 
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din locurile în care se adunau creștinii aveau săli care puteau foarte ușor 
adăposti până la 10,000 de oameni. Cronica din Faptele Apostolilor ne spune 
că Biserica se aduna și în case, dar și în locuri publice:

„Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, 
frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăție de 
inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuți înaintea întregu-
lui norod...” (Fapte 2:46-47).

În Efes, apostolul Pavel a inițiat ținerea adunărilor celor credincioși într-
o clădire închiriată de la o școală:

„… Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. 
Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la 
Împărăția lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascul-
tau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți şi necredincioşi, şi 
vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a ple-
cat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei, şi a învățat în fiecare 
zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 
doi ani, aşa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit 
Cuvântul Domnului” (Fapte 19:8-10).

Existența acestui dublu aspect al părtășiei, în grupurile de casă și în 
adunările publice mari, trebuie să fi fost foarte răspândit. Îl întâlnim nu doar 
în Ierusalim, ci și în Roma. În scrisoarea pe care le-o scrie, apostolul Pavel 
identifică cel puțin cinci grupe care se adunau în case:

„Spuneți sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lu-
cru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape 
viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite 
dintre neamuri. – Spuneți sănătate şi Bisericii care se adună în 
casa lor” (Rom. 16:3-5).

„Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul… Spuneți 
sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului… 
Spuneți sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Pa-
troba, lui Herma, şi fraților care sunt împreună cu ei… Spuneți 
sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, lui Olimpa, 
şi tuturor sfinților care sunt împreună cu ei” (Rom. 16:10-11, 14-
15, vezi și 1 Cor. 16:9).
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Grupele mici și adunările mari au caracterele și avantajele lor specifice. 
În grupele mici se face mai bine ucenicia, explicarea și învățarea, vegherea 
unora asupra altora și purtarea reciprocă a poverilor. Adunările mari sunt 
mai potrivite pentru proclamarea credinței, mărturie, evanghelizare, moti-
vare și celebrare.

Titus și Biserica din Creta

Titus s-a aflat într-o poziție total diferită de cea a lui Filimon. El a primit 
din partea lui Pavel responsabilitatea de a face rânduială în câteva Biserici 
locale răspândite în unele orașe de pe insula Creta:

„Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne 
de rânduit, şi să aşezi presbiteri (sau bătrâni) în fiecare cetate, 
după cum ți-am poruncit…” (Tit 1:5).

Pavel s-a despărțit de Tit probabil atunci când centurionul care-l păzea în 
drumul spre Roma a poruncit ca grupul să plece din portul numit „Limanuri 
bune” spre colonia romană „Fenix”:

„Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De abia 
am mers cu corabia pe marginea insulei, şi am ajuns la un loc 
numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. 
Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea 
primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”. De 
aceea Pavel a înştiințat pe ceilalți, şi le-a zis:

„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi 
fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru cora-
bie, dar chiar şi pentru viețile noastre”. 

Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul cora-
biei, decât de vorbele lui Pavel. Şi, fiindcă limanul nu era bun 
de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de 
acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, aşezat 
spre miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus, ca să ierneze aco-
lo. Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi; şi, ca unii care 
se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele şi au pornit 
cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme, s-a 
dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. 
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Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântu-
lui, şi ne-am lăsat duşi în voia lui” (Fapte 27:7-15).

Apostolul îi scrie epistola în anul 65 d.Hr. ca să-l încurajeze în misiunea 
dificilă pe care o avea și să-l îndemne să vină la Roma cu cea dintâi ocazie. 
Se pare că Tit s-a achitat așa de bine de misiunea încredințată, încât Pavel 
l-a socotit suficient de calificat pentru a-l trimite apoi în Dalmația (Bosnia, 
Herțegovina și Muntenegru de azi), pe coasta nordică a Adriaticii.

„Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, 
şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dal-
matia” (2 Tim. 4:10).

Identificarea unor candidați corespunzători pentru conducerea Biserici-
lor și ajutarea lor ca să ajungă la potențialul maxim nu este niciodată ceva 
ușor. Pentru Tit, această lucrare necesară în Creta a fost și mai dificilă pen-
tru că cei de pe meleagurile acelea erau renumiți ca oameni dificili, iar Pavel 
confirmă acest lucru:

„Unul dintre ei, chiar prooroc al lor, a zis: „Cretanii sunt tot-
deauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe.” 
Mărturia aceasta este adevărată...” (Tit 1:12-13).

În Bisericile de acolo „mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți 
nesupuşi, flecari şi amăgitori” (Tit 1:10). Problema exista nu numai printre 
evrei, ci și printre ceilalți. Din această cauză, apostolul Pavel îi spune lui Tit:

„De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credință…” 
(Tit 1:13).

În ciuda faptului că astfel de oameni pretindeau că aveau o relație 
personală bună cu Dumnezeu, comportamentul lor nega o astfel de posibili-
tate și-i descalifica din start ca potențiali lideri spirituali în Biserică.

În ciuda calității scăzute a candidaților, apostolul Pavel nu coboară cu ni-
mic standardul minim după care trebuiau promovați credincioșii în pozițiile 
de conducere. Ca să ne dăm seama de aceasta este suficient să comparăm lis-
tele de calități personale din epistola către Tit cu cea din epistola către Timo-
tei, care se afla în Efes (Tit 1:6-9 și 1 Timotei 3:2-7).

Epistola către Tit se ocupă cu trei domenii de activitate pastorală:
– standardele personale pentru un păstor (Tit 1:5-16);
– standardele de vorbire pentru un păstor (Tit 2:1-15);
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– standardele de slujire pentru un păstor (Tit 3:1-11).
În secțiunea dedicată mesajului pastoral, apostolul îi spune lui Tit care 

este standardul minim pe care trebuie să-l urmărească în comportamentul 
diferitelor grupe din Biserică: bătrâni, tineri, femei, robi etc. Este evident că 
astfel de principii trebuie să aibă valabilitate în Bisericile din toate timpurile.

Timotei și Biserica din Efes

Probabil că Timotei a fost cel mai apropiat ucenic-colaborator al aposto-
lului Pavel. Pavel l-a luat cu el în timpul celei de-a doua călătorii misionare:

„În urmă, Pavel s-a dus la Derbe şi la Listra. Şi iată că acolo 
era un ucenic, numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase şi 
al unui tată grec. Frații din Listra şi Iconia îl vorbeau de bine. 
Pavel a vrut să-l ia cu el; şi, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, 
din pricina Iudeilor, care erau în acele locuri; căci toți ştiau că 
tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să 
păzească hotărârile apostolilor şi presbiterilor din Ierusalim. 
Bisericile se întăreau în credință, şi sporeau la număr din zi în 
zi” (Fapte 16:1-5).

Timotei a fost cu Pavel în timp ce acesta și-a scris sau a dictat multe din 
epistolele sale prin care trata diferite probleme apărute în anumite Biserici. 
A fost cu Pavel când acesta le-a scris corintenilor și se pare că el le-a dus per-
sonal prima epistolă:

„Dacă soseşte Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi; căci 
el este prins ca şi mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l 
disprețuiască. Să-l petreceți în pace, ca să vină la mine, pentru 
că îl aştept cu frații” (1 Corinteni 16:10-11).

„Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi 
fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, 
şi către toți sfinții, care sunt în toată Ahaia…” (2 Corinteni 1:1).

Tot alături de Pavel îl găsim și când au fost scrise epistolele către Romani, 
Filipeni, Coloseni și Tesaloniceni:

„Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate” (Rom. 
16:21).



20

Daniel Brânzei

„Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții 
în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii (sau 
priveghetori) şi diaconii…” (Filipeni 1:1).

„Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi 
fratele Timotei, către sfinții şi frații credincioşi în Hristos, care 
sunt în Colose…” (Coloseni 1:1-2).

„Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care 
este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos…” (1 Tesalo-
niceni 1:1).

Pavel ne scrie despre predicarea și lucrarea lui Timotei în Corint:

„Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost 
propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, şi 
prin Timotei, n-a fost „da” şi „nu”, ci în El nu este decât „da”.” 
(2 Corinteni 1:19).

Când a primit epistolele de la Pavel, Timotei se afla în Efes. Probabil că 
pe prima, Pavel a scris-o cam în același timp cu cea adresată lui Tit. Dincolo 
de materialul asemănător, epistola adresată lui Timotei conține învățături 
legate mai degrabă de viața Bisericii, decât de activitatea practică pastorală.

În această primă epistolă, Pavel îi scrie lui Timotei despre:
– calificativele pe care trebuie să le aibă cei care aspiră să fie păstori sau 

diaconi în Biserică (1 Tim. 3:1-16);
– problema ereziei apărute în Biserică (1 Tim. 2:1-15);
– alte probleme legate de slujirea către anumite grupuri din Biserică (1 

Tim. 4:1-6:21).
Epistola 2 Timotei poate fi socotită, pe drept cuvânt, „testamentul pe care 

a vrut Pavel să-l lase prin Timotei întregii Biserici”. Pe alocuri, textul episto-
lei ne arată că apostolul anticipa moartea:

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa 
plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am 
isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aşteaptă cu-
nuna neprihănirii, pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, Domnul, 
Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor 
fi iubit venirea Lui” (2 Timotei 4:6-8).
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La timpul scrierii, apostolul Pavel aștepta verdictul împăratului Nero. 
Probabil că epistola a fost încheiată după ce apostolul a primit acest verdict 
și a aflat că nu va muri, de aceea, finalul ei este oarecum optimist:

„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu 
mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul 
acesta! Însă Domnul a stat lângă mine, şi m-a întărit, pentru 
ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s-o audă 
toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. Domnul 
mă va izbăvi de orice lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în 
Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Caută de vino înainte de iarnă…” (2 Tim. 4:16-21).

Tema celei de-a doua epistole trimisă de Pavel lui Timotei este „Credin-
cios până la sfârșit!”. Cheia pentru înțelegerea conținutului epistolei se află 
în expresia „su de” (dar tu) care apare de trei ori în text. „Chiar dacă” toți 
ceilalți s-ar lăsa târâți de curentul lumii, Pavel vrea ca Timotei să fie altfel, 
credincios chemării în slujirea lui Dumnezeu în virtutea darurilor pe care 
le-a primit:

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oa-
menii vor fi… Tu, însă, ai urmărit de aproape învățătura mea, 
purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea 
răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferințele 
care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii 
ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 
De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, 
vor fi prigoniți” (2 Tim. 3:1-12).

„Chiar dacă” mulți vor abandona respectul fundamental față de Scriptură 
ca singura autoritate în probleme de crez și conduită, Pavel îl vrea pe Timotei 
credincios textului inspirat:

„Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, 
vor amăgi pe alții, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Tu să rămâi în 
lucrurile pe care le-ai învățat şi de care eşti deplin încredințat, 
căci ştii de la cine le-ai învățat: din pruncie cunoşti Sfin-
tele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la 
mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să învețe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
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Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lu-
crare bună” (2 Tim. 3:13-17).

„Chiar dacă” mulți l-au abandonat pe Pavel și unii i-au produs foarte mult 
rău, apostolul îl dorește pe Timotei un prieten credincios până la capăt:

„Caută de vino curând la mine. Căci Dima, din dragoste pen-
tru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic. Cres-
cens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu 
mine. Ia pe Marcu, şi adu-l cu tine; căci el îmi este de folos pen-
tru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi 
mantaua, pe care am lăsat-o în Troa la Carp, şi cărțile, mai ales 
pe cele de piele.

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va 
răsplăti după faptele lui. Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este cu 
totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de 
apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit… Caută 
de vino înainte de iarnă” (2Tim. 4:9-21).

Dacă ar fi să sistematizăm mesajul epistolei, am face-o astfel:
– să fii credincios chemării (1:1-2:18);
– să fii credincios Cuvântului (2:19-4:8);
– să fii credincios prieteniei noastre (4:9-22).
În general, este de înțeles că Timotei a răspuns celei de-a doua epistole și 

a pornit spre Roma, toamna, făcând călătoria pe uscat ca să evite furtunile de 
pe mare. În drum, el l-a luat cu sine și pe Marcu, așa cum l-a îndemnat Pavel 
(2 Tim. 4:11) și a adunat cărțile lăsate de Pavel în Troa (2 Tim. 4:13). 

Când au ajuns la Roma, Timotei și Marcu au fost probabil închiși din cau-
za prigoanei dezlănțuite de Nero împotriva creștinilor. Tradiția ne spune că 
Pavel a fost executat în afara cetății prin anul 66 sau 67, iar Timotei și Marcu 
au fost lăsați să plece. 

Finalul epistolei către Evrei ne spune că el a continuat să viziteze Biseri-
cile („Să ştiți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni 
împreună cu el să vă văd” – Evrei 13:23), iar tradiția bisericească ne spune 
că ar fi sfârșit-o ca martir sub teroarea dezlănțuită împotriva creștinilor de 
către Domițian.
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Aplicații practice din epistolele pastorale

Epistolele pastorale ridică înaintea noastră câteva probleme la care am 
face bine să luăm aminte. Le vom consacra fiecăreia unul din capitolele 
următoare:

1. Problema unui tipar religios;
2. Problema autorității în Biserică;
3. Problema multiplicării prin ucenicie;
4. Problema maturității duhovnicești;
5. Problema suferinței lucrătorilor.
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1. Problema unui tipar religios

Oriunde sunt oameni există relații interumane cu funcții și forme. 
Oriunde aplici principii dai de practici, iar practicile duc la proceduri și ti-
pare. Cu alte cuvinte, nu poți avea funcții fără forme, principii fără practici și 
nici organism fără organizație. Este vechea dispută între fond și formă. Fon-
dul rămâne același, formele se schimbă.

Biblia descrie în detaliu formele în care trebuie să se manifeste funcțiile 
slujirii, mai ales în Vechiul Testament. Când ajunge la Biserica din Noul Tes-
tament însă, forma și tiparele religioase trec în plan secund. Ni se descriu 
în mod repetat lucrările care se desfășoară în trupul lui Hristos, învățare, 
predicare, într-ajutorare, proslăvire, încurajare, evanghelizare etc., dar nu 
ni se spun și formele în care s-au desfășurat ele. Bineînțeles că au existat 
anumite forme, pentru că nu poate exista funcție fără formă, însă scriitorii 
Bibliei au preferat în mod sistematic să le ignore.  Este unul dintre aspectele 
surprinzătoare ale creștinismului.

Formele și structurile aparțin în mod necesar culturii timpului, conținutul 
Bibliei este însă acultural, supracultural. Acesta este motivul pentru care 
Noul Testament nu s-a învechit, nu s-a demodat. Sublinierea importanței 
funcției și ignorarea importanței formei este secretul care a făcut ca Bise-
rica și creștinismul să propășească în mai toate culturile și regiunile lumii. 
Majoritatea celorlalte religii ale lumii au identificat într-atât de mult funcția 
cu forma încât au devenit prizoniere unei anumite culturi, dintr-o anumită 
epocă și dintr-o anumită regiune. Scoase din acel context, aceste religii 
își pierd puterea de influență. (Acest handicap îl au în parte și „Bisericile 
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naționale istorice” a căror „tradiție” le reduce foarte mult eficacitatea afară 
din limitele lor de timp și spațiu.)

Creștinismul este unic. Puținele forme care sunt menționate în Noul 
Testament sunt mai degrabă niște mijloace pentru atingerea unor scopuri 
divine. Singurele care sunt importante și permanente sunt principiile și 
activitățile. Dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat în scris toate formele în care s-a 
manifestat creștinismul din primul secol, Bisericile secolului douăzeci și unu 
ar fi obsedate permanent de copierea lor. De fapt, chiar așa și fac unii cu 
foarte puținele forme descrise în Noul Testament, iar alții, negăsindu-le pe 
cele dorite, inventează unele după placul lor forțând anumite pasaje biblice.

Planul lui Dumnezeu este ca fiecare Biserică locală, indiferent de locul și 
cultura în care există, să fie Nou Testamentală în funcțiile ei, nu în formele 
ei exterioare. Acest caracter „nou testamental” îi stimulează creativitatea în 
alegerea și adaptarea formelor de manifestare la cultura sau subcultura în 
care există la polul nord printre exchimoși, în Africa neagră, în orientul asia-
tic sau în civilizația europeană. Acest aspectul i-a înlesnit creștinismului să 
traverseze biruitor cele douăzeci de secole de până acum.

Principii eterne în forme adaptabile

Un exemplu care ilustrează foarte bine această realitate este epistola 
apostolului Pavel către colaboratorul său Filimon. În criza în care s-a născut 
acest dialog, se evidențiază foarte clar câteva principii și funcții active în 
viața creștină, atât la nivelul familiei (Biserica cea mică), cât și la nivelul Bi-
sericii (familia cea mare). Familia lui Filimon era, în cel mai adevărat sens 
al cuvântului, o „Biserică în miniatură”. Maniera în care apostolul Pavel 
abordează rezolvarea problemei din casa lui Filimon scoate în relief princi-
piile creștine care trebuie aplicate în relațiile dintre toți ceilalți membrii ai 
Bisericii, familia cea mare a lui Hristos.

Prietenia creștină

Prietenia creștină este cea mai înaltă formă de exprimare a dragostei.

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viața pen-
tru prietenii săi… Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu 
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ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:13-15).

Ea a existat și între apostolul Pavel și frații lui în credință:

„A doua zi, am ajuns la Sidon; şi Iuliu, care se purta omenos 
cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi, şi să fie îngri-
jit de ei” (Fapte 27:3).

Intensitatea acestei relații s-a văzut în toată frumusețea ei când Pavel și-a 
luat rămas bun de la prietenii lui:

„Şi au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui 
Pavel, şi l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba, pe 
care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Şi l-au petrecut 
până la corabie… După ce ne-am smuls din brațele lor, am ple-
cat…” (Fapte 20:37-21:1).

Întreaga epistolă scrisă de Pavel către Filimon mustește de mireasma 
prieteniei:

„Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către 
preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, către sora Apfia 
şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din 
casa ta…” (Filimon v. 1-2).

Nici măcar autoritatea apostolică pe care o avea nu este socotită de Pavel 
o motivație superioară dragostei care se exprimă în relația de prietenie:

„De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-
ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o 
rugăminte în numele dragostei…” (Filimon v. 8-9).

„Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe 
mine însumi” (Filimon v. 17).

Biserica este arena în care înflorește și rodește această frumusețe cerească 
a dragostei dintre prieteni.

„Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori 
îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit 
despre credința pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea față de 
toți sfinții. 
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Îl rog ca această părtăşie a ta la credință să se arate prin 
fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hris-
tos. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere, pentru 
dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate 
prin tine” (Filimon v. 4-7).

Criza pricinuită de fuga lui Onisim poate și trebuie să-i prilejuiască lui 
Filimon ocazia de a-și manifesta dragostea creștină.

„Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile 
mele: pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care 
acum îți va fi folositor şi ție şi mie” (Filimon v. 10-11).

Dragostea creștină manifestată la nivelul prieteniei este egalitaristă. 
Apostolul se coboară la același nivel cu ucenicul, iar sclavul este ridicat din 
statutul social inferior la palierul egalității cu Filimon și cu… Pavel.

Politețea creștină

Familiaritatea duce la obrăznicie, spune un proverb american, dar nu este 
obligatoriu să fie așa. Dragostea nu se poartă necuviincios (1 Cor. 13:5). Res-
pectul reciproc din familia creștină este o altă marcă a credinței adevărate. 
Remarcați delicatețea gestului lui Pavel. El nu se mulțumește să-i trimită 
doar o scrisoare lui Filimon în care să-i spună hotărârea luată în problema 
lui Onisim. Apostolul preferă să plătească din buzunarul său un bilet „dus-
întors” pentru ca Filimon să aibă ultimul cuvânt în această problemă:

„Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aş fi dorit să-l țin la 
mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru 
Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru 
ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie” (Fili-
mon v. 12-14).

Providența divină

Providența este dreptul lui Dumnezeu de a interveni oricând și oricum în 
afacerile umane. Ea este mâna lui Dumnezeu în mănușa istoriei, fără de care 
nimic nu se mișcă, nimic nu se întâmplă.
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Fugit de la stăpânul său Filimon, Onisim a ajuns providențial tocmai 
la Roma și a „nimerit” în anturajul apostolului Pavel. Acolo a fost călăuzit 
spre o relație personală mântuitoare cu Isus Hristos. Onisim i-a rămas 
recunoscător lui Pavel și s-a oferit să-i slujească în situația în care se afla. 
Fără nicio îndoială, prezența și purtarea lui Onisim a fost o mare mângâiere 
pentru apostol. Pavel ar fi vrut bucuros să-l păstreze lângă el, dar și-a dat 
seama că pocăința lui Onisim nu va fi întreagă decât atunci când își va rezol-
va situația cu Filimon, stăpânul de la care a fugit. Onisim a fost trimis înapoi, 
dar nu singur, ci cu scrisoarea lui Pavel. În ea, apostolul pledează cazul lui 
Onisim extinzând principiul enunțat deja în Romani 8:28:

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună 
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele 
celor ce sunt chemați după planul Său.”

Iată cum aplică Pavel, principiul în cazul lui Onisim:

„Poate că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai 
ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai pres-
us decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi 
cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!” (Fili-
mon v. 15-16).

Fiecare lucrător trebuie să fie pe deplin încredințat de activitatea 
providenței în Biserica în care activează. La urma urmei, Biserica este a lui 
Dumnezeu, Cel care o pregătește prin Duhul Sfânt să fie Mireasa lui Hris-
tos. Asta înseamnă că niciun lucrător creștin nu este vreodată „stăpân pe 
situație”, nici unul nu cunoaște total ce sau de ce se întâmplă. Remarcați 
reținerea lui Pavel. El spune: „Poate că el a fost despărțit de tine pentru o 
vreme, tocmai ca să-l ai…” Dacă Pavel recunoaște că nici el nu se poate 
pronunța definitiv în acest caz, deși a văzut cu ochii lui convertirea lui Oni-
sim. Cine suntem noi să pretindem că știm și înțelegem toate lucrurile?

Fratele Petru Popovici m-a sfătuit odată „să n-am pretenția să rezolv eu 
toate lucrurile, să-I las întotdeauna lui Dumnezeu o marjă de acțiune. Este 
lucrarea Lui și El are dreptul să aibă ultimul cuvânt în toate.”

Egalitatea creștină

Apostolul Pavel subliniază o idee care trebuie să fi fost cu totul 
surprinzătoare pentru Filimon. El îl așază pe Onisim la același nivel al 
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relației lui cu Pavel, demonstrând că apostolul îi vedea pe toți oamenii, indi-
ferent de statutul lor social, egali și una în Isus Hristos:

„… dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: 
ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de 
tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! Dacă mă socoteşti dar ca 
prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi” (Filimon v. 16-17).

Favoritismele și fracțiunile bazate pe diferențe nespirituale nu au ce căuta 
în Biserica lui Hristos. Un exemplu grăitor se află în Faptele Apostolilor 13:1 
unde ni se spune că cei ce coordonau lucrarea din biserica din Antiohia erau 
egali, deși între ei era unul, Manaen, care fusese crescut împreună cu câr-
muitorul Irod, iar altul, Niger, era un frate african  de culoare.

Responsabilitatea personală creștină

Punctul culminant al pledoariei lui Pavel pentru Onisim este atins în 
afirmațiile din versetele următoare:

„Şi dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, 
pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu 
cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, 
frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi inima în 
Hristos!” (Filimon v. 18-20).

În fiecare conflict există unul care pierde și plătește „oalele sparte”. Pavel, 
dând un exemplu tuturor lucrătorilor creștini, ia asupra lui paguba. Dacă 
pentru rezolvarea unui conflict trebuie să sufere cineva, să verse cineva lacri-
mi, lucrătorul creștin trebuie să se ofere el s-o facă.

Încrederea creștină

Apostolul își încheie pledoaria pentru Onisim plin de încredere că Fili-
mon va face ceea ce-i sugerează el. Filimon are „credit” în ochii lui Pavel 
și tocmai această încredere a apostolului îl obligă și-l pune în mișcare să 
împlinească:

„Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar 
mai mult decât îți zic” (Filimon v. 21).
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Expresia scoate în evidență aprecierea pe care trebuie să o arate un 
lucrător creștin pentru capacitatea și inițiativa celor cu care lucrează.

Colegialitatea creștină

Finalul epistolei este o pildă de colegialitate și o fereastră spre intimitatea 
celor din cercul lui de lucru. Cât de frumos este că Pavel nu-i numește „uce-
nicii mei”, ci „tovarășii mei de lucru”:

„Epafra, tovarăşul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite 
sănătate; tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei 
de lucru” (Filimon v. 23-24).

Autoritate spirituală

Întreaga scrisoare este împregnată de autoritate apostolică, dar Pavel nu 
face uz de ea, păstrând-o doar ca pe o metodă de ultim resort. Pavel dă șanse 
celorlalte principii să lucreze. Autoritatea apostolică este totuși fundalul pe 
care se desfășoară întreaga pledoarie:

„De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-
ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o 
rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pa-
vel; iar acum întemnițat pentru Hristos Isus” (Filimon v. 8-9).

Acesta este, cred eu, și motivul pentru care Pavel își trimite scrisoarea nu 
numai către Filimon, ci către toți cei care făceau parte din Biserica care-l în-
conjura:

„Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către 
preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru către sora Apfia 
şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din 
casa ta…” (Filimon v. 1-2).

Prietenia creștină, politețea creștină, supunerea față de providența 
divină, egalitatea creștină, încrederea creștină și colegialitatea creștină, iată 
principii pe care am face bine să le aplicăm și noi astăzi în relațiile noastre ca 
lucrători ai Evangheliei și slujitori ai Bisericii. Ele vor da întotdeauna naștere 
la forme și atribute deosebite, stimulând creșterea spirituală și desăvârșirea 
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caracterului nostru creștin. Nu este de mirare că Pavel are asemenea cuvinte 
de apreciere și laudă pentru un lucrător de talia lui Filimon:

„Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori 
îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit 
despre credința pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea față de 
toți sfinții. Îl rog ca această părtăşie a ta la credință să se arate 
prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în 
Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere, pen-
tru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate 
prin tine” (Filimon v. 4-7).

Sacru sau sacramental

De curând, în dorința de a stabili un dialog între reprezentanții Bisericii 
istorice române ortodoxe și „nou-veniții” neoprotestanți, cineva m-a rugat 
să clădesc un capăt de pod pe care să putem începe o discuție. Cererea s-a 
suprapus cu o rugăminte a unui frate baptist nemulțumit cu atmosfera de 
„distracție” din Biserică, de a-i defini conceptul de „sacru” în caracterizarea 
Bisericii. Am citit câteva lucrări și am așternut pe hârtie un scurt „cuvânt in-
troductiv” la o discuție pe care cititorii acestor rânduri o pot face mai largă și 
mai interesantă. Vă invit deci la lectură:

Caracterul sacru al Bisericii se manifestă în câteva aspecte distincte. Bise-
rica este „sacră” (în sensul de colectivitate pusă deoparte pentru Dumnezeu) 
prin:

– alegerea ei în Hristos;
– comportamentul ei deosebit față de comportamentul lumii;
– atitudinea ei de respect în relațiile cu divinitatea din timpul serviciilor 

de închinare.
Aspectul „sacru” al serviciilor de închinare.
Probabil că cel mai semnificativ aspect al Bisericii „sacre” este atitudi-

nea membrilor ei atunci când se află în comunitatea celor care se închină 
lui Dumnezeu. Biserica primelor veacuri a avut de ales între doi termeni din 
limba greaca, care descriu specificul slujirii din Biserică.

Primul termen este „latria” și se referă la slujirea celor prezenți înaintea 
lui Dumnezeu (tot ce se face este pentru Dumnezeu).
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Al doilea termen este „liturghia” și se referă la slujirea lucrătorului față 
de cei prezenți (tot ce se face este pentru binele și mulțumirea oamenilor 
prezenți, „entertainment”).

Într-o dispută cu reprezentanții protestanți și neoprotestanți, un re-
prezentant al Bisericii istorice tradițioanale a spus: „Cred că diferența dintre 
noi se vede cel mai bine în poziția pe care o ocupă preotul în timpul slujbei 
dumnezeiești. La noi, preotul slujește cu fața spre Dumnezeu (altar) și cu 
spatele spre oameni; la domniile voastre, preotul servește cu fața spre oame-
ni și cu spatele spre Dumnezeu (locul altarului).”

În „latria“, activitatea preotului este îndreptată spre Dumnezeu. Ofi-
ciantul este un intermediar care-i duce pe oameni la Dumnezeu (de aici 
aspectul de solemnitate celestă, de ieșire din lumea cotidiană, atemporală, 
transcendentă).

Spre deosebire de preoții istorici, predicatorii neoprotestanți activează 
preponderent spre oameni cautând să-i ducă pe ei la Dumnezeu (de aici as-
pectul de evanghelizare, de chemare la credință și la pocăință).

Necazul cu ambele feluri de slujire este că amândouă pot degenera în for-
malism sau în mahalagism.

„Sacrul” din atmosfera Bisericii istorice poate fi atât de lipsit de preocu-
parea pentru cei prezenți, încât Biserica poate tolera forme aberante, ca anii 
în care liturghia s-a rostit în România în limba slavonă, total neînțeleasă de 
cei prezenți la slujbele Bisericii. În astfel de cazuri, oamenii resimt doar o 
frică păgână, geamănă cu sentimentul religios din toate religiile lumii.

„Sacrul” protestant preocupat excesiv de ceea ce simt oamenii, poate 
degenera și el în spectacole de amuzament sau distracții ieftine, la care nu 
este chiar așa de sigur că participă și Dumnezeu. Ștacheta admisibilului este 
coborâtă foarte jos din dorința de a acomoda toți nou-veniții și a le înlesni să 
se simtă „ca acasă”. Se uită că acest „ca acasă” trebuie să însemne în ultima 
instanță „ca acasă la Dumnezeu”!

Unde se poate trage linia dintre admisibil și inadmisibil? Cum să reușim 
să ținem în echilibru și cinstirea lui Dumnezeu („închinare”) și bucuria oa-
menilor („părtășia”)?

Cred că aici este rolul și responsabilitatea celor care sunt asezați în frun-
tea Bisericii. Vai de cei ce fac ce place poporului și uită de plăcerea Domnu-
lui! La fel de vai și pentru aceia care umblă așa de sus cu capul prin nori, că 
nu mai au picioarele pe pământ!
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Eu mărturisesc nevrednicia și nepriceperea cu care am trecut de multe 
ori peste această linie fină de demarcație. Mă pocăiesc pentru ocaziile când 
L-am uitat pe Dumnezeu cautând să plac oamenilor, și de ocaziile în care, 
mândru în spiritualitatea mea, i-am disprețuit pe cei din jurul meu.
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2. Problema autorității în Biserică

Este Biserica o „teocrație” sau o „democrație”?
Toți suntem de acord că Isus Hristos este Capul Bisericii, autoritatea 

supremă, singurul care are ultimul cuvânt în toate privințele.
Prin cine își manifestă El însă această autoritate? Cine are ultimul cu-

vânt în Biserică: păstorul sau adunarea generală? Aceste întrebări trebuiesc 
rezolvate în perimetrul Scripturii, nu în domeniul sociologiei creștine sau al 
dinamicilor ecleziastice istorice. Potrivit contextului anterior, întrebarea nu 
poate primi decât un singur răspuns: și teocrația ecleziastică (cu un păstor 
unic, un locțiitor al lui Hristos) și democrația ecleziastică (cu adunările gene-
rale atotputernice) au fost falimentare.

În ce mă privește, nu mi-aș da soarta nici pe mâna unui om, nici pe mâna 
unui grup de oameni! Mai bine, așa cum era de părere și David, „să cad în 
mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în 
mâinile oamenilor” (2 Sam. 24:14).

Cred că este artificial să credem că avem de ales doar între cele două 
alternative prezentate în întrebarea din debutul acestui capitol. Eu cred că 
există și o a treia alternativă!

Primele două sunt prezentate negativ în textul Noului Testament. Acolo 
unde „teocrația” este materializată printr-un număr restrâns (redus de obicei 
la unul singur) apar probleme de îngâmfare și orgoliu.

 „Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă 
întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi… Nu se mulțumește 
numai cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe 
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cei ce vor să-i primească, și-i dă afară din Biserică” (3 Ioan v. 
9-10).

Acolo unde domnește „democrația”, există pericolul ca vocea celor mulți 
să fie tot vocea firii pământești, nu vocea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte 
de cazul Bisericii din Laodicea (termenul grecesc este o alternativă pentru 
„democrație”). Apostolul Pavel avertizează că acest glas al mulțimii va provo-
ca decadența Bisericii: „își vor da învățători după poftele lor…” (2 Tim. 4:3).

Așa cum am spus, eu cred că există o a treia alternativă. Ea este auto-
ritatea Cuvântului lui Dumnezeu! Am putea-o numi „Bibliocrație”! Această 
formă de autoritate păstrează Biserica sub conducerea directă, nemijlocită 
a Domnului Isus. Privit din acest punct de vedere, Noul Testament este o 
veritabilă „foaie de parcurs” a Bisericii.

Pentru cei care au avut ochi să vadă, epistolele Noului Testament sunt 
adresate când unor Biserici (adunări locale), când unor lucrători individuali, 
păstrând astfel „verificări“ ale datoriilor specifice. 

Când sunt adresate Bisericilor locale, epistolele nu amintesc despre 
existența niciunui presbiter/episcop/păstor local, de parcă ei nici n-ar exista. 
Niciun păstor de astăzi nu s-ar simți bine dacă Biserica unde slujește el ar 
primi, peste capul lui, scrisori de sfătuire din afară!

Dimpotrivă, când sunt adresate lucrătorilor, epistolele par a vorbi cu 
niște oameni care au putere și autoritate nelimitată, de parcă nici n-ar exista 
ceilalți din Biserica locală. Iată doar un exemplu, din cele câteva care ar pu-
tea fi date:

„După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să 
rămâi în Efes ca să porunceşti unora să nu învețe pe alții altă 
învățătură şi să nu se țină de basme şi de înşirări de neamuri 
fără sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe decât 
fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, aşa fac şi 
acum” (1 Tim. 1:3-4).

Biblia are autoritate și asupra adunărilor generale și asupra lucrătorilor! 
Ei pot și trebuie să se țină în echilibru unii pe alții prin conținutul inspirat 
de Hristos în textul Scripturii. La limita acceptabilului, am putea spune că 
adunarea creștină trebuie să refuze autoritatea unui păstor/presbiter atunci 
când el nu respectă textul Scripturii, iar păstorul/presbiterul are obligația să 
nu se supună Bisericii când este vorba despre probleme de conștiință sau de 
consecvență în ascultarea lui personală față de Hristos.
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Reformatorii au recomandat „Bibliocrația” prin expresia „Sola Scriptu-
ra”! Ei au refuzat atât dominația sistemelor ierarhice piramidale tradiționale 
sau dominația unei cete „elitiste”, din catolicism, cât și haosul mișcărilor 
bazate pe „experiențele” spirituale ale celor mulți. În această structură, 
„Sola Scriptura!”, pot să vorbească „doi sau trei, și ceilalți să judece” (1 Cor. 
14:29). Formula „să judece” înseamnă aici „să verifice” dacă este conform cu 
Scriptura, ca în cazul creștinilor din Bereea, care aveau o inimă  mai aleasă, 
adică „cercetau Cuvântul în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este 
așa” (Fapte 17:11).

Cine trebuie să aibă ultimul cuvânt în probleme de disciplină, îndreptare, 
mustrare? Presbiterii sau Biserica la adunarea generală? Iată ce spune Noul 
Testament:

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos 
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în 
neprihănire” (2 Tim. 3:16).

Cine trebuie să fie autoritatea finală în problemele Bisericii? Iată ce găsim 
scris:

„Dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care l-ai auzit de la 
mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus. 
Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul 
Sfant, care locuiește în noi” (2 Tim. 1:13-14).

„Dreptarul” are aici sens de „etalon”, de „manual”. El trebuie păzit prin 
Duhul Sfânt care este (nu într-unul, nici în toți, adică în „adunarea generală”, 
ci „în noi”, adică în cei direct răspunzători față de Dumnezeu, în cei care nu 
pot și nici nu trebuie să se ascundă în spatele unei responsabilități aruncate 
asupra unui sprijin exterior (presbiteri sau adunare generală).

Trebuie să o spunem clar, nimic omenesc nu poate fi luat ca sprijin în 
problemele de autoritate spirituală finală. Și „omul la singular” și „omul la 
plural” sunt supuși căderii și pot produce în creștinism „îndepărtarea de 
adevăr”, numită pe alocuri „erezie”, iar în altele „apostazie”. În materie de 
autoritate spirituală, creștinismul se sprijină numai și numai pe Biblie (Sola 
Scriptura!).

Păstorul (presbiterii) trebuie să îndemne creștinii „după Scriptură” (1 
Cor. 15:11-5), iar creștinii au datoria să supravegheze și să corecteze păstorii, 
atunci când ei se abat de la Scriptură. Acesta este motivul pentru care refor-
matorii au tradus Biblia în limba poporului de rând. Ca ea să nu rămână un 
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apanaj al „specialiștilor ecleziastici” cu acces la limba latină. Poporul trebuie 
să citească și să decidă pentru ei înșiși. Nici măcar apostolul Ioan, rămas 
activ după moartea celorlalți apostoli și rânduit de Dumnezeu să „repare” 
mrejele unei Biserici sfâșiate de erezii, nu îndrăznește să se prezinte pe sine 
drept o autoritate așezată de Dumnezeu deasupra celorlalți creștini:

 „V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă 
rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la 
El, rămâne în voi, și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, 
după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este 
adevarată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum vă 
va învăța ea” (1 Ioan 2:26-27).



39

Chemare la ucenicie

3. Problema multiplicării prin ucenicie

„Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în 
Hristos Isus. Şi ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, 
încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
învețe şi pe alții” (2 Timotei 2:1-2).

Una din cele mai importante priorități ale unui lucrător creștin este să 
identifice oameni chemați în mod special de Dumnezeu la lucrare și să-i 
ajute să se apuce de lucru. Nu există succes fără succesori. Preocuparea pen-
tru creșterea Bisericii nu trebuie să împiedice preocuparea pentru creșterea 
celor chemați să fie alături de noi lucrători în Biserica locală. Dimpotrivă! 
O astfel de preocupare va duce la înmulțirea celor ce vor contribui apoi la 
creșterea nivelului spiritual al tuturor celor din Biserică. Fiecare Biserică ar 
trebui să crească prin ridicarea de lucrători din interiorul ei, nu prin racola-
rea lor de la alte Biserici.

Una din cele mai frumoase expresii în cadrul relațiilor apostolului Pavel 
cu cei credincioși este aceasta: „Am o mare încredere în voi.” (2 Corinteni 
7:4). Când te gândești că ea a fost rostită către cei din Corint, îți dai seama ce 
importantă este încurajarea în procesul maturizării altora.

Când oamenii se simt folosiți, bat în retragere; însă atunci când se simt 
apreciați, te vor urma oriunde. Pavel, unul dintre cei mai mari lideri ai tu-
turor timpurilor, le scria credincioșilor din Corint: „Am o mare încredere 
în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă 
inima de bucurie…” (2 Corinteni 7:4). El a fost cel mai mare susținător al 
lor. El nu a folosit numai mustrarea, ci i-a și mângâiat. El nu s-a ocupat 
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numai de modelare, el i-a și întărit, iar toate acestea sunt trăsături ale unui 
conducător. Toți slujitorii buni, chemați să conducă, au următoarele calități:

1) Sunt integri. Ei stabilesc un exemplu de umblare, pentru ca toți să știe 
că ceea ce spun aceea și practică.

2) Dau glas aprecierii, dându-și seama că oamenii au nevoie să știe că 
sunt o parte importantă din echipă și din viziune.

3) Ascultă mereu sugestii, opinii, îngrijorări și idei. Ei nu au prejudecăți 
și nu sunt nepăsători. Autoarea Betty Bender a spus: „E o greșeală să te în-
conjori cu persoane care sunt exact ca tine. Dă la o parte această caldă mân-
gâiere și înlocuiește-o cu ideea oamenilor diferiți și inventivi. Apoi, uită-te 
cum curg ideile!”

4) Nu se gândesc la oameni ca la o statistică. Mary Kay Ash, 
binecunoscută în lumea afacerilor, a spus: „Liderul bun nu se gândește la 
profit și pierdere, ci la oameni și dragoste.”

5) Explică de ce lucrurile trebuie făcute într-un fel anume. Se va micșora 
și numărul greșelilor, și resentimentul care poate apărea când ți se ordonă 
să faci ceva. Omul de stat, Clarence Francis, a spus: „La un moment dat e 
posibil să cumperi timpul și prezența cuiva… dar nu poți cumpăra entuzias-
mul, inițiativa, loialitatea și devotamentul inimii, minții și sufletului. Acestea 
trebuie câștigate!”

Identificarea candidaților la un asemenea proces de ucenicizare trebuie 
făcută cu foarte mare atenție dacă vrem să ne scutim singuri de o mulțime 
de probleme. În jurul lui Pavel au fost o mulțime de tineri, dar numai cei 
aleși de Dumnezeu pentru lucrare i-au trezit interesul. Deși pare paradoxal, 
adevărații ucenici ne sunt dăruiți de Dumnezeu, nu-i putem alege noi sin-
guri.  Alegerea viitorilor lucrători trebuie să se bazeze nu pe preferințele 
noastre personale, ci pe semnalele clare date de călăuzirea Duhului. Printre 
aceste semnale, enumerăm:

– dorința personală (1 Tim 3:1);
– recomandarea celor din anturajul imediat (Fapte 16:1-3)
– lipsa de piedici personale (are timp, are resurse, are asentimentul și su-

portul familiei etc.)
– călăuzirea prin rugăciune
– rezultate bune în lucrări mici anterioare
Din când în când este bine să ne amintim de clarificările Noului Testa-

ment în privința structurii și strategiei Bisericii Nou Testamentale. În multe 



41

Chemare la ucenicie

cazuri, ceea ce se întamplă în adunările creștine este mai degrabă o imitație 
a sistemelor păgâne din societate, decât o ascultare de indicațiile clare 
ale apostolilor Noului Testament. Vom parcurge împreună, în capitolele 
următoare, câteva texte care tratează aceste probleme.
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4. Formatul unei Biserici creștine

„Pavel și Timotei… către toți sfinții în Hristos Isus,
  … împreună cu episcopii
   și diaconii” (Filipeni 1:1)

Din textul de mai sus reiese clar că într-o adunare creștină, din totalita-
tea sfinților, sunt puși deoparte și deosebiți, frați din două categorii: „epis-
copii” (numiți în altă parte și păstori sau presbiteri) și diaconii. Aceasta este 
„rânduiala stabilită de Pavel în toate Bisericile”. Bineînțeles că în virtutea 
„preoției universale” a credincioșilor (1 Petru 2:9), toți membrii unei Biserici, 
indiferent că fac sau nu parte din ceata păstorilor sau a diaconilor, trebuie să 
depună mărturie prin grai și trai, prin predicarea și prin practicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu. Noul Testament ni-l prezintă pe diaconul Ștefan predi-
când cu succes în Ierusalim (Fapte 6 și 7), iar Acuila și Priscila s-au dovedit 
foarte pricepuți în predicarea și învățătura dată în Corint și Efes (Fapte 18:2, 
26).

Biserici fără presbiteri

În stadiul incipient, ca rezultat al evanghelizărilor, în multe locuri au 
apărut grupuri izolate de „ucenici” numiți și „sfinți” neașezați încă în tipa-
rul frumos al structurii practicate de Pavel. Uneori, aceste grupuri cunoșteau 
doar în parte și de multe ori eronat adevărul Evangheliei creștine. Este sufi-
cient să amintim cazul grupului de ucenici din Efes:
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„Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin 
ținuturile de sus ale Asiei a întâlnit pe câțiva ucenici, și le-a zis: 
«Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?» Ei i-au răspuns: 
«Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.»” (Fapte 
19:1-2).

Instalarea presbiterilor

Regula stabilită de Pavel a fost ca, în astfel de grupuri de convertiți, rezul-
tate în urma evanghelizărilor, să fie instalați cât se poate de repede „presbite-
ri”. Numirea nu trebuie să deranjeze pe cei care folosesc în Biserici termenul 
de „păstori”. De fapt, Noul Testament are trei termeni dedicați celor puși de 
Duhul Sfânt să călăuzească Bisericile: presbiter, episcop și păstor, așa cum se 
vede clar din text:

„Căci erați ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la 
Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre” (1 Petru 2:25).

„Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sunt un presbiter 
ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care 
va fi descoperită: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub 
paza (episcopia) voastră.” (1 Petru 5:1-2).

Ca autoritate în Biserică, presbiterii au apărut lângă apostoli în ca-
drul consiliului de la Ierusalim și au continuat să conducă Biserica după 
dispariția apostolilor:

„Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi 
păreri deosebite, şi frații au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câțiva 
dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli şi presbiteri, ca să-i 
întrebe asupra acestei neînțelegeri” (Faptele Apostolilor 15:2).

„Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de Biserică, de 
apostoli şi de presbiteri şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu 
prin ei” (Faptele Apostolilor 15:4).

Numirea de presbiteri a avut rădăcini adânci în tradiția poporului Israel 
și a fost preferată un timp în noile adunări creștine. Când n-a putut instala el 
însuși presbiteri în adunările locale, din cauza grabei sau a deplasării în alte 
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părți, apostolul Pavel a lăsat în urma sa pe unul din colaboratorii săi să facă 
această lucrare:

„Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne 
de rânduit, și să așezi presbiteri în fiecare cetate, după cum ți-
am poruncit…” (Tit 1:5).

Selectarea presbiterilor

Uneori, instalarea presbiterilor nu se putea face imediat din pricina 
imaturității celor proaspăt convertiți. Acesta a fost motivul pentru care Pavel 
l-a lăsat uneori în urma sa pe Timotei sau pe Tit. 

Din cauza poziției și autorității lor, acești presbiteri trebuiau să pre-
zinte anumite caracteristici. Despre acest proces de selecție găsim scris în 
îndrumările lăsate de Pavel mai tinerilor săi colaboratori, Tit și Timotei.

Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de 
rânduit şi să aşezi presbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am 
poruncit: Dacă este cineva ...“ (Tit 1:6-11)

„Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să fie 
episcop, doreşte un lucru bun”. Dar trebuie ca episcopul să fie 
...“ (1 Tim. 31-13) 

Diversitatea presbiterilor

Ar fi greșit să credem că acești presbiteri erau un fel de „predicato-
ri” însărcinați doar cu vestirea Cuvântului. Predicarea este doar una din 
lucrările ce poate fi în responsabilitatea presbiterilor. Alți presbiteri pot și 
trebuie să-și desfășoare activitatea și să-și exercite autoritatea în alte zone 
pertinente „cârmuirii” Bisericii creștine. Iată ce găsim scris în 1 Tim. 5:17:

„Presbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de 
îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu propovăduirea și 
cu învățătura pe care o dau altora.”

Este clar că doar unii dintre presbiteri se osteneau cu propovăduirea, 
ceilalți se osteneau cu tot felul de alte activități necesare bunului mers al Bi-
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sericii. În cazul unei Biserici locale, putem avea o pluralitate de lideri ai Bise-
ricii numiți grupați în Consiliul Bisericii (presbiterul cu evanghelizarea, pres-
biterul cu părtășia, presbiterul cu maturizarea, presbiterul cu închinarea, 
presbiterul cu coordonarea diferitelor slujiri, presbiterul cu casieria etc.).

Poziția presbiterilor

Din cauza poziției lor, apostolul Pavel spune că poziția de presbiter poate 
trezi interesul și râvna celor din adunare. În 1 Timotei 3:1-7, apostolul Pa-
vel ne spune că așa ceva nu este neapărat rău dacă este o motivație pentru 
creștere spirituală în maturitate și în consacrare:

„Adevărat este cuvântul acesta: «Dacă râvnește cineva să 
fie episcop, dorește un lucru bun. Dar… trebuie ca episcopul să 
fie…»”

De ce ar râvni cineva să ajungă presbiter? Pentru că, în perspectiva 
adunării, presbiterul se bucură de o poziție predominantă în demnitate și 
activitate. Iată cum o definește Pavel.

Presbiterul se bucură de cinste din partea celor din adunare:

„Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită 
cinste” (1 Tim. 5:17).

Presbiterii pot fi sprijiniți material de membrii adunării:

„Căci Scriptura zice: «Să nu legi gura boului când treiere bu-
catele» și «Vrednic este lucrătorul de plata lui»” (1 Tim. 5:18).

„În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura 
boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu 
aici? Sau vorbește el înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost 
scris astfel; căci cine ară, trebuie să are cu nădejde, și cine 
treiere grâul, trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte 
de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare 
lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? … NU 
știți că cei ce împlinesc slujbele sfinte, sunt hrăniți din lucrurile 
de la Templu, și că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? 
Tot așa Dumnezeu a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghe-
lia, să trăiască din Evanghelie” (1 Corinteni 9:9-14).
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Presbiterii se bucură de credibilitate și de încredere din partea celor din 
adunare. Cine caută să facă dreptate își face dușmani. Cei nedrepți nu sunt 
înclinați spre pocăință, ci spre răzbunare, de aceea Pavel spune:

 „Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din 
gura a doi sau trei martori” (1 Tim. 5:19).

Prin prisma poziției lor de „cârmuitori”, presbiterii se bucură de ascultare 
din partea celorlalți credincioși din adunare.

În Biserica creștină, lucrurile nu se rezolvă pe principiul democrației, ci 
prin autoritatea presbiterilor care implementează Cuvântul Bibliei. Acest 
lucru se vede clar în două situații de criză relatate în cartea Faptele Apostoli-
lor. Cea dintâi a fost provocată de pretenția „iudaizatorilor”, ca cei convertiți 
dintre neamuri să fie tăiați împrejur și să țină Legea lui Moise. Pentru 
soluționarea acestei probleme n-a fost convocată adunarea generală a Biseri-
cii din Ierusalim și nici nu s-a pus la vot. Biblia ne spune astfel:

„Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de Biserică, de 
apostoli și de presbiteri, și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu 
prin ei… Apostolii și presbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă 
ce este de făcut” (Fapte 15:4, 6).

Majoritatea membrilor Bisericii a trebuit să aștepte deliberarea apos-
tolilor și presbiterilor. După aceea, ei s-au supus hotărârii luate de aceștia. 
Aceeași realitate o găsim descrisă și în cazul Bisericii din Efes. Aflat în drum 
spre Ierusalim, apostolul Pavel cheamă la Milet pe presbiterii Bisericii din 
Efes: „Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes, și a chemat pe presbiterii Bise-
ricii…” (Fapte 20:17). Din felul în care le vorbește Pavel, reiese foarte clar 
că apostolul îi privea ca pe stâlpii lucrării din Efes, ca pe cei ce aveau auto-
ritatea să păzească și să hotărască bunul mers al lucrării de acolo. Generic, 
aceeași subliniere a autorității de care se bucură presbiterii în Biserică este 
descrisă și în ultimul capitol al epistolei către Evrei:

„Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cu-
vântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul 
felului lor de viețuire și urmați-le credința!” (Evrei 13:7).

„Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei 
priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea 
socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bu-
curie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 
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Rugați-vă pentru noi căci suntem încredințați că avem un cuget 
bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile” (Evrei 13:17-
18).

Pericolul dictaturii presbiterilor

Din cauza poziției de autoritate pe care o au în Biserică, presbiterii sunt în 
pericolul de a-și folosi poziția, nu pentru binele celorlalți, ci pentru împlini-
rea ambițiilor proprii. Pavel spunea: 

„Rugați-vă pentru noi căci suntem încredințați că avem un 
cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile” (Evrei 
13:18). 

Însă nu toți își dau această silință. În multe cazuri, poziția de presbiter 
poate fi abuzată și folosită în firea pământească. Cazul lui Diotref din cea 
de-a treia epistolă a lui Ioan și avertizarea dată de Petru în 1 Petru 5:1-4, ne 
stau mărturie despre aceasta:

„Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sunt un presbi-
ter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, și părtaș al slavei 
care va fi descoperită:

– păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră;
– nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu;
– nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine;
– nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la 

împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei.
Și când se va arăta Păstorul cel Mare, veți căpăta cununa, 

care nu se poate veșteji, a slavei” (1 Petru 5:1-4).

Posibilitatea disciplinării presbiterilor

Orice presbiter care o ia razna trebuie disciplinat. Când păcatul este pu-
blic, disciplinarea trebuie să fie și ea publică. Iată ce spune apostolul Ioan 
despre Diotref: 

„De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe 
care le face…” (3 Ioan v. 10).
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Iată ce-l sfătuiește apostolul Pavel pe Timotei:

„Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți 
să aibă frică” (1 Tim. 5:20).

Diaconii Bisericii

Poziția de diacon a apărut în circumstanța unei crize declanșată de ne-
dreptatea aparentă făcută cu ocazia împărțirii unor ajutoare materiale (Fapte 
6:1-4). Rațiunea inițierii slujbei de diacon a fost eliberarea presbiterilor de 
povara treburilor materiale:

„Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dum-
nezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre 
voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și 
înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom 
stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului” 
(Fapte 6:2-4).

Spre deosebire de poziția de presbiter, rezervată întotdeauna bărbaților, 
lucrarea de diacon poate fi încredințată și surorilor. Pavel ne amintește des-
pre o astfel de soră din Biserica din Chencrea:

„Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a 
Bisericii din Chencrea; s-o primiți în Domnul, într-un chip vre-
dnic de sfinți, și s-o ajutați în orice ar avea de trebuință de voi: 
căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie” (Rom. 
16:1-2).

În slujbele de diaconi trebuie promovați toți aceia care, îndeplinind 
condițiile de spiritualitate și maturitate din 1 Tim. 38-13, vor să activeze în 
lucrarea de administrare a Bisericii, la curățenia și înfrumusețarea interioru-
lui clădirii adunării, la ajutorarea cu pachete alimentare și cu haine, la pro-
gramul cu medicamente etc. Am putea vorbi astfel de un adevărat sector al 
„diaconilor” care va fi pus sub autoritatea unui coordonator sau a unui cuplu 
de coordonatori.

În această structură Nou Testamentală a Bisericii, adunarea generală are 
dreptul și responsabilitatea de a hotărî în problemele majore legate de:

– cumpărarea sau înstrăinarea de proprietăți;
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– alegerea păstorului și validarea presbiterilor;
– stabilirea sau modificarea bugetului;
– adoptarea sau amendarea statutului de funcționare.
În toate celelalte probleme din viața de zi cu zi a Bisericii, membrii se su-

pun hotărârilor „mai marilor” ei, adică presbiterilor identificați și promovați 
în pozițiile de „cârmuire” a Bisericii. Cârma Bisericii stă în mâinile presbite-
rilor, sau cum spune o expresie din constituțiile bisericești americane:

„Let the leaders lead, and the ministers minister.”
Sau cum spune Pavel:

„Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine 
învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe 
alții, să se țină de îmbărbătare… Cine cârmuiește, să cârmuiască 
cu râvnă” (Rom. 12:7-8).

Presbiterii trebuie să fie priviți drept veritabili „antrenori” ai echipei 
Bisericii. În terminologia lui Pavel, lucrarea Bisericii este explicată astfel în 
Efeseni 4:8-15:

„De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, și a dat 
daruri oamenilor…

Și El
– a dat pe unii apostoli; pe alții proroci, pe alții evangheliști, 

pe alții păstori și învățători,
– pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, 

pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la uni-
rea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de 
om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos…”

În Biserică, unii sunt chemați să cârmuiască prin autoritatea Cuvântului 
și prin pilda personală, iar ceilalți sunt chemați „la lucrarea de slujire” pen-
tru ca „prin ceea ce dă fiecare încheietură”, trupul Bisericii să crească „po-
trivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste” (Efes. 
4:16).

Activitatea presbiterilor este supusă examinării credincioșilor din 
adunare. Aceștia pot retrage calitatea de presbiter celui ce nu este vrednic, 
pot să nu-i reînnoiască mandatul la termenul de evaluare și pot suspenda 
chiar întregul grup de presbiteri aflat la conducerea Bisericii pentru a-l în-
locui cu un alt grup mai vrednic și mai aliniat la voia lui Dumnezeu. Orice 
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„chemare” subiectivă a unui om sau a unui grup de oameni trebuie întot-
deauna confirmată „obiectiv” de către „ceilalți” din adunare. Ei pot și trebuie 
să-și exprime călăuzirea pe care o au de la Domnul („să vorbească doi sau 
trei și ceilalți să judece” – 1 Cor. 14:29).

Însă ce nu se poate, este ca o Biserică să fie condusă permanent și perpe-
tuu de adunarea generală. O asemenea „rânduială” ar nega toate rânduielile 
stabilite de apostolul Pavel în Bisericile lui Dumnezeu.

O inversare a priorităților și responsabilităților ar fi ca adunarea generală 
să spună presbiterilor ce să facă (adică să-i „cârmuiască”), iar presbiterii 
să se transforme în singura categorie de lucrători ai Bisericii. În mod nor-
mal, Biserica trebuie să aștepte de la presbiteri „cârmuire”, iar presbiterii să 
cultive în rândul mădularelor din trupul lui Hristos, dorința de consacrare în 
slujire.

Rostul Adunărilor Generale

Scriu aceste rânduri în luna Ianuarie 2014, lună parcă, predestinată să fie 
o lună de tensiuni și ședințe temute de adunări generale ale Bisericilor. Mă 
rog împreună cu voi ca totul să se termine cu bine și să nu avem „discuții”, în 
urma cărora să rămână răni pe care va trebui să le tot bandajăm și vindecăm 
în următoarele unsprezece luni ale anului, până la următoarea adunare 
generală…

Scriu pentru că, în urma contactului cu Bisericile americane, Biserica 
noastră a învățat să se comporte altfel în luna Ianuarie și pentru că s-ar pu-
tea să învățăm unii de la alții cum să facem ca luna aceasta să fie mai placută.

Ce am învățat?
Mai întâi că ședința nu trebuie ținută în luna Ianuarie. Această lună vine 

după luna Decembrie, o lună a bucuriei, plină de servicii divine și activități 
care ne secătuiesc de puteri. Este foarte greu să pregătești o ședință anuală a 
Bisericii în mijlocul sărbătorilor de iarnă!

Luna Ianuarie ar trebui pusă deoparte pentru lansarea unui nou an, pen-
tru o săptămână de rugăciune și mai ales pentru… odihnă. Noi, la Bethel, am 
mutat ședința anuală a Bisericii în Septembrie, când mai toți se întorc din 
concedii și se încheie „anul fiscal” american.

În al doilea rând, am învățat că ședința anuală trebuie gândită altfel. Am 
fost la americani și am văzut o ședință cu adevărat „de lucru”, cu rapoarte, 
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primiri de membrii, planuri bugetare aprobate și mulțumiri pentru ajutorul 
Domnului și pentru osteneala celor care au lucrat un an întreg pentru ca res-
tul adunării să o ducă bine.

La noi, adunarea generală este încă „bolnavă de năravurile societății co-
muniste”. Practicăm din plin „critica și autocritica revoluționară”, suntem 
plini de bănuieli și dăm dovadă de multă „vigilență proletară”. (Tov. GH. 
GHEORGHIU-DEJ către G. Călinescu: Tovarășe Călinescu, vă rog să mă 
credeți că au fost criticați acei tovarăși care lucrează pe frontul culturii. 
Noi nu suntem mulțumiți cu cele date intelectualității pentru ajutorul pe 
care îl dăm intelectualității. Noi când ne adunăm în ședințele Biroului Poli-
tic ne adunăm pentru a ne critica unii pe alții.”) Fiecare om din jur ne este 
un potențial „dușman de clasă”, iar nemulțumirea este ridicată la rangul de 
singură condiție pentru… progres!

Am observat ani de zile că nimeni nu... mulțumește, nici Domnului și 
nici celor ce s-au ostenit timp de douăsprezece luni… Plutește în aer o ten-
siune spirituală amenințătoare și, nu de puține ori, cel mai bun sfat pe care-
l putem da celor mai tineri sau mai proaspăt în credință este să… nu vină 
la adunarea generală, „pentru că acolo sunt discuții la care numai cei mai 
„duhovnicești” pot… rezista…”

Analizate după rezultate, adunările noastre anuale sunt de obicei:
– adunări de vorbe multe;
– adunări de exprimare a nemulțumirii;
– adunări de plătire a unor polițe;
– adunări de demonstrare a loialităților de „grup” sau „familie”.
S-a împământenit ideea că, dacă vrei să fi promovat în lucrare, trebuie 

să intri într-o adunare pe poarta „demolatorilor”! Trebuie să știi să analizezi 
și să critici la sânge… După care trebuie să știi să vorbești în așa fel încât 
să te prezinți drept singura posibilă ieșire din impas. Trebuie să știi să te 
faci necesar și… indispensabil. Trebuie să le dovedești tuturor celorlalți că 
n-au făcut până atunci nimic bun și că nu vor putea face nimic nici de acum 
înainte, dacă vor continua să se lipsească de prea scumpa ta persoană și... de 
prea înalta ta înțelepciune…

Am învățat de la Bisericile americane, care n-au avut experiența „criticii 
și autocriticii constructive proletare”, că adunarea anuală este o adunare de 
lucru, nu de discuții. Astfel de adunări țin la ei în jur de 30-45 de minute și 
se termină cu o bătaie (scuzați termenul) pe umăr și cu un „Good job!” spus 
celor ce s-au ostenit un an de zile.
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I-am întrebat cum de au reușit. Ei m-au întrebat: „Cum de ați reușit voi… 
să faceți ce ați făcut dintr-o adunare a «familiei copiilor lui Dumnezeu»?”

Să le luăm pe rând:
Adunările generale sunt prilejuri de „multe vorbe“.
Se spune că o femeie s-a plâns doctorului că soțul ei vorbește noaptea. 

Sfatul medicului a fost: „Doamnă, mai lăsați-l să vorbească puțin ziua. Nu 
vorbiți numai dumneavoastră.”

Cred că adunarea anuală trebuie să fie o zi pusă deoparte pentru 
prezentări, nu pentru vorbe. De câțiva ani am spus Bisericii că putem dis-
cuta orice și cu oricine timp de 364 de zile pe an. În cea de a 365-a zi nu 
discutăm. Cred că trebuie să-i asigurăm pe frați că toți și fiecare pot și tre-
buie să participe la lucrarea Bisericii, dar asta nu înseamnă că „dreptul 
acesta” se măsoară prin „gălăgia” și „vorbele grele” de la adunarea anuală. 
Asta se poate face printr-o comunicare deschisă în toate zilele și ședințele de 
peste an. Ședințele Consiliului nostru de la Bethel sunt deschise vizitelor ce-
lor veniți după o anunțare și aprobare prealabilă. În aceste discuții, căutăm 
să împământenim ideea fundamentală că cei din Consiliu sunt „adiministra-
torii, călăuzitorii” lucrării, în timp ce toți membrii adunării sunt „lucrătorii” 
care-i asigură eficiența și progresul.

Din păcate, mulți ani am făcut invers, cei din adunare au căutat să „di-
rijeze” și să „călăuzească” prin vorbe lucrarea făcută de cei aleși în „consi-
liu”. Așa cum îl arată și numele, Consiliul sfătuiește, îndrumă, călăuzește. 
Lucrarea nu este făcută doar de ei, ci de fiecare membru al Bisericii în parte. 
Consiliul este acolo doar ca să coordoneze și să dirijeze lucrarea Bisericii.

La întrebarea: „Care este lucrătorul Bisericii voastre?”, singurul răspuns 
corect pe care trebuie să-l dea un membru al Bisericii este: „Eu sunt unul 
dintre ei”. (Cine răspunde: păstorul sau cutare diacon sau frate din comitet, 
pune căruța înaintea boilor).

Acum câțiva ani, după ce Liviu Ţiplea m-a dus să descopăr lucrarea de 
la Saddleback și strategia unei Biserici conduse de scopuri, m-am hotărât să 
încep la Bethel niște schimbări de „perspectivă” și de „sistem”. Între timp, 
am reușit deja două lucruri: să repet până la saturație ideea că „noi nu ve-
nim la Biserică, noi suntem Biserica” și să spun că lucrarea fiecăruia nu este 
discursul de la adunarea generală, ci activitatea din fiecare zi a anului care 
trece. Și am mai observat ceva, cu cât îi las pe frați să fie mai activi în lucrare, 
cu cât îi laud pentru ceea ce fac, cu atât mai mult mă lasă și ei să-mi văd de 
treaba mea specifică și cu atât mai mult… mă laudă și ei!
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Când am făcut școala acolo, Biserica „Grace” din Panorama City, păstorită 
de John MacArthur, avea 43 de „bătrâni” și 280 de diaconi. Biserica de la 
Saddleback, California are peste 200 de slujiri specifice, majoritatea dintre 
ele, gândite și inițiate de membrii din adunare. Conducerea lor i-a eliberat 
pentru slujire, iar membrii au eliberat conducerea pentru administrare și 
coordonare. Mi se pare foarte normal.

Noi n-am reușit să avem încă decât aproape douăzeci de activități spe-
cifice. Mă bucur însă ori de câte ori cineva ia o nouă inițiativă și o popula-
rizez cu mare entuziasm de la amvon. Clasele noastre de școală duminicală 
(cam 12 la număr) și grupurile de rugăciune pe cartier sunt cvasi-autonome. 
(Chiar în acest moment, clasa tinerilor căsătoriți este la Mamouth, la munte 
și zăpadă, pentru un sfârșit de săptămână).

În doar câțiva ani, am observat o schimbare radicală: cine este foarte ocu-
pat și știe ce grea este truda timp de 364 de zile pe an, nu mai este pornit 
și nici dispus să se certe la adunarea generală a Bisericii. Gălăgia o fac, de 
obicei, cei ce vor să-și ascundă sub plapuma cuvintelor, lenea și comoditatea 
de peste an.

În al doilea rând, adunările generale degenerează în prilejuri de expri-
mare a nemultumirii. Când nemulțumirea este pozitivă, ea trebuie să ducă 
la un angajament personal. Am învățat de la alți păstori să ascult orice sfat 
și apoi să răspund: „Bună idee! Nu vrei să faci dumneatale asta? Vorbesc cu 
ceilalți și te vom susține din toată inima”. O asemenea atitudine i-a însuflețit 
pe mulți să înceapă activități pe care, pe drept cuvânt, le văzuseră necesare 
în Biserică și i-a făcut pe alții să… tacă și să nu mai vină înapoi cu aceeași 
problemă. O spun mereu și multora: „Nu de sfaturi avem nevoie, ci de oa-
meni gata să se facă parte din rezolvarea problemelor prin lucrarea lor 
personală! Dumnezeu nu caută sfaturi, ci… oameni gata să stea în spărtură!”

Nu trebuie să lăsăm ca oamenii să adune nemulțumiri timp de 364 de zile 
pe an și apoi să le basculeze ca pe un gunoi la adunarea anuală! Am între-
bat acum nouă ani pe cineva dacă are vreo nemulțumire. Mi-a răspuns: 
„Vei afla peste câteva luni, la adunarea generală!” Iată o concepție care tre-
buie neapărat schimbată. Nemulțumirile sunt pentru discuțiile în grupuri 
mici, față în față. Pentru discuțiile publice trebuie să păstrăm respectul și 
prețuirea reciprocă. „Critica în ascuns, lauda în public!” Iată care ar trebui să 
fie practica adunărilor creștine.
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În al treilea rând, adunările generale degenerează în ocazii de plătire a 
unor polițe și de demonstrare a unor loialități de grup sau de familie. Le iau 
împreună ca să scap mai repede de ele.

Există o piesă de „teatru scurt” de pe vremea comuniștilor. Autorul 
este, pare-mi-se, un ceh sau un polonez. Am auzit-o în România, la radio. 
Acțiunea se desfășura într-o sală de ședințe, la pregătirile pentru adunarea 
generală a oamenilor muncii dintr-o întreprindere de producție. Directorul 
fabricii s-a dus la tribună să verifice microfonul și stația de amplificare. Ca 
probă, a început să citească ceva din foile pregătite:

„Tovarăși, producția nu merge. Există multă delăsare, mult dezinteres și 
lipsă de angajament personal…” Ei, cei din sală! Se aude bine?

„Nu se aude deloc, domnule director.” 
„Măi să fie! Ia treci tu la microfon că merg eu în sală să ascult… Zi ceva!”
Omul a început să zică:
„Producția nu merge pentru că salariile sunt mici, condițiile de muncă 

sunt înrobitoare. Nimănui nu-i pasă de noi. Muncim ca niște animale…”
Din sală, directorul a comentat:
„Da, domnule, nu se aude nimic de aici. Ai dreptate.”
Despre cum este acum în aspectul negativ, nu trebuie să mai scriu, căci 

știm cu toții. Bisericile au împrumutat din societatea păgână, practica cam-
paniilor electorale plus critica și autocritica de partid. Cine critică mai tare 
și mai necruțător, cine veghează asupra dușmanului de clasă și este plin de 
vigilență proletară… este cel mai pocăit membru al adunării.

Prefer să spun ce am văzut și învățat de la americanii din asociația 
noastră (North American Baptist) și de la practica pe care am făcut-o la Bise-
rica păstorită, împreună cu alți 43 de păstori, de John MacArthur. Selecta-
rea și promovarea unor lideri în gupele de conducere și coordonare nu tre-
buie făcute pe baza „popularității”, ci pe baza maturizării duhovnicești și a 
competenței.

Un păstor ar trebui să aibă un cuvânt precumpănitor în alcătuirea echipei 
cu care va lucra în tot restul anului. N-ai încredere în păstor, caută un altul! 
Vai de oile care se duc după unul care… nu este păstor. Când ai identificat 
însă un om care este pe poziția de „păstor asistent al Marelui Pastor al oilor”, 
trebuie să-l lași să-și facă auzit glasul și să-și pună la lucru toiagul călăuzirii. 
Prea multă democrație este sinonimă cu „țigănia” și ne poate duce foarte re-
pede la situația Bisericii din Laodicea. 



56

Daniel Brânzei

Cât de caraghios este să cauți cu lumânarea un om duhovnicesc, să-l 
trimiți la școală, să-l verifici printr-o comisie de „competență”, să-l ordinezi 
pe viață și apoi… să-l subordonezi… hotărârilor altora, nedăruiți, necăutați, 
neselectați, neverificați, neordinați…

Pe alocuri, păstorii au ajuns să trebuiască să ceară voie ca să… păstorească 
turma Domnului cum li se pare potrivit. Unele adunări n-au nevoie, în 
gândirea lor, de păstori, ci doar de un fel de „predicatori” care să se com-
porte asemenea unor magnetofoane înzestrate cu butonul „pornit/oprit”! 
În concepția lor, păstorirea este un fel de atribuție colectivă a adunării. Nu 
aceasta este însă strategia instaurată de Domnul Isus și de apostolul Pavel în 
Biserică. Dacă ar fi fost așa, n-ar mai exista în Noul Testament pasaje care să 
li se adreseze în mod expres unor „păstori” așezați deasupra turmei în slujire 
și responsabilități!

Dacă păstorul are libertatea să-și aleagă, să promoveze și să instruiască 
propria lui echipă de conducere, Biserica nu va mai fi zdruncinată de difi-
cilele conflicte de personalitate și nu va mai fi silită să se chinuiască să 
funcționeze asemenea unui „monstru” cu mai multe capete.

Selecția și promovarea celor din Consiliu trebuie făcută prin consultarea 
directă dintre păstor și Biserică. Votul adunării generale rămâne girul că cei 
aleși sunt recunoscuți și respectați de corpul colectiv al Bisericii.

Dacă cei aleși în echipa pastorală nu vor monopoliza lucrarea Bisericii, 
ci dimpotrivă, vor fi adevărați catalizatori pentru atragerea tuturor în dife-
rite lucruri de slujire, Biserica va trăi minunea alcătuirii unui trup armo-
nios în care fiecare mădular își va ocupa locul cuvenit și își va da cu bucu-
rie contribuția la sănătatea întregului. Cei din echipa pastorală trebuie să 
înțeleagă realitatea și rostul poziției lor: au fost aleși nu ca să înlocuiască 
Biserica în slujire, ci ca să angreneze, să antreneze și să coordoneze lucrarea 
celorlalți oameni din Biserică.

Am observat în alcătuirea Bordurilor și Consiliilor din Bisericile ameri-
cane, o pluralitate în care sunt aduși liderii celor cinci sectoare de bază ale 
Bisericii: evanghelizare, integrare, maturizare, echipare, închinare, plus cei 
doi strict necesari, secretarul și casierul. La acest număr strict necesar pot 
fi adăugați reprezentanți ai surorilor, ai tineretului etc. La fel de bine, acești 
diferiți reprezentanți pot fi chemați numai atunci când este vorba despre 
probleme pertinente activității lor. Activitatea celor din echipa pastorală tre-
buie votată pe un termen limitat (să zicem de trei ani), cu posibilitatea unor 
reînnoiri nelimitate de mandat. Promovarea noilor membrii ai echipei de 
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lucru se poate face doar dacă cel nou venit a arătat că poate lucra armonios 
în timpul anului cu echipa existentă. Promovările sau înlocuirile se pot face 
oricând, urmând să fie validate la proxima adunare anuală a Bisericii.

Cu două, trei luni înainte de adunarea anuală, de la amvon se poate repe-
ta disponibilitatea consultării cu fiecare și cu toți cei din Biserică. Trebuie să 
se repete și că la adunarea anuală, discuțiile vor fi reduse la un minim gene-
ral acceptat.

Scriu aceste rânduri după ce, slavă Domnului!, am avut câțiva ani de 
„schimbări” pozitive în organizarea Bisericii și am avut adunări anuale de 
sărbătoare. Ele au durat întotdeauna sub o oră (spre bucuria tuturor) și s-au 
transformat în adunări de apreciere, recunoștință și împărtășire a strategiei 
comune de viitor. Mă rog lui Dumnezeu, Tatăl noastru, să ne țină harul ar-
moniei în familia Sa, și să ne învețe să ne purtăm cum se cuvine în prezența 
Sa, mai ales… la adunările anuale.

Felul în care ne comportăm, cu alții și chiar cu noi înșine, arată maturita-
tea sau lipsa de maturitate a caracterului.

Pe de altă parte, unele structuri (ca și adunările generale ale Biserici-
lor din România) sunt proprii unui climat „iluzoriu” din lumea „utopicu-
lui” (cum au fost acele specifice comunismului). Ele presupun un grad de 
perfecțiune pe care niciunul dintre noi nu l-am atins încă. Populismul și 
democrația (în forma ei rău înțeleasă) nu sunt și nici nu trebuie să fie ac-
ceptate în creștinism. Dacă în societate trebuie promovată „meritocrația”, în 
Biserică trebuie să fie cultivată spiritualitatea și competența duhovnicească.

Lumea spune „omul potrivit la locul potrivit”. Biserica spune omul duho-
vnicesc așezat acolo unde darul duhovnicesc pe care l-a primit de la Duhul 
Sfânt îl așază în „trupul Bisericii”. Nu se poate să fim totul și de toate, nu se 
cuvine să avem pretenția demagogică de a fi consultați în toate problemele, 
pentru că am fi, vezi Doamne, competenți în toate privințele. Din acest punct 
de vedere, adunările generale ale Bisericilor, în forma lor specific comunistă, 
aduc mai mult haos decât ordine în viața unei Biserici, iar obiceiul de a vota 
pentru mai orice problemă este o invenție care a produs cel mai mare rău 
pentru climatul social al Bisericii.

Nu cred că pot găsi un rău mai mare decât obiceiul de a vota pentru fie-
care problemă. Este suficient ca doi să voteze împotriva a trei la alegerea cu-
lorii de vopsea pentru ușa de la intrare pentru ca să se creeze o tensiune între 
cei cinci. Dacă unul dintre cei aflați în minoritate se va afla iar în tabăra celor 
care pierd și la un vot viitor, va aduna suficientă amărăciune ca să se creadă 
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„persecutat” („Părerea mea nu contează, nu sunt considerat important etc., 
etc.”). Orice Biserică (și orice altă comunitate de alt fel) care dorește să 
păstreze unitatea și respectul pentru toți membrii ei, ar trebui să evite (pe cât 
se poate) orice formă de votare!!!

Votul este o metodă care „împarte în tabere” prin însăși natura lui și 
nu este recomandat acolo unde se dorește cultivarea unității și părtășiei. 
Hotărârile unei adunări creștine trebuiesc luate astfel și pe alte principii. Bi-
serica creștină este o familie cu vârste spirituale diferite și cu grade variate 
de maturizare și competență.

Ce s-ar întâmpla într-o familie cu zece copii dacă s-ar pune la vot me-
niul de la masa de prânz? Cred că ar mânca șapte zile pe săptămână numai 
desert! Ce s-ar întâmpla dacă ar pune la vot și spălatul pe dinți sau aran-
jatul patului dimineața etc.? Cuvântul părinților nu ar mai avea niciun fel 
de importanță pentru că votul majorității ar impune mereu voia celor mulți 
(chiar dacă aceștia sunt nevârstnici). Am avea o familie condusă de copii, cu 
un comportament copilăresc și condamnată să săvârșească mereu „copilării” 
(certuri copilărești, de genul „îmi iau jucăriile și plec”, azi vreau să fac eu pe 
dentistul etc.). Părinții s-ar chinui și ei să facă ceva, dar ar suferi mereu soar-
ta unor înfrânți, dominați de copilăria majorității din jur.

Slavă Domnului că familiile creștine nu sunt așa acasă și n-ar trebui să 
fie așa nici în familia cea mare a Bisericii. Conducerea unei Biserici trebuie 
rezervată pentru „părinții” duhovnicești despre care vorbește apostolul 
Ioan, iar hotărârile lor trebuiesc respectate și împlinite de către ceilalți din 
adunare.
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5. Problema maturității duhovnicești

„Cheia care deschide lacătul pătrunderii în tainele 
adevărului divin nu este cantitatea de cunoștințe adunate 
în anii de studiu, ci calitatea caracterului dobândit prin 
alegerile bune făcute în viață. Numai cei cu inima curată 
Îl vor vedea pe Dumnezeu! Cu o inimă pătată vom avea tot 
atât succes cât are cel ce privește stelele printr-un telescop 
cu lentilele murdare” – John Piper

„Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a 
căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească 
binele şi răul” – Evrei 5:14

Nu treceți prea ușor peste versetul acesta. Este uimitor! Principiul 
conținut în el vă poate scuti de irosirea celor mai frumoși ani din viață. 
Textul acesta ne spune că, dacă dorești să ajungi la maturitatea care poate 
pătrunde adevărurile profunde ale Scripturii, trebuie să folosești laptele 
învățăturilor începătoare pentru a face alegeri personale corecte între ceea ce 
este bine și ceea ce este rău.

Dați-mi voie să o formulez altfel. A reuși să te hrănești cu lucrurile adânci 
din Cuvântul lui Dumnezeu nu este o problemă de abilitate intelectuală, ci 
una de moralitate. Dacă vrei să te ospătezi cu hrană tare, trebuie să te cali-
fici mai întâi printr-o ascultare care alege binele și ocolește răul. Se cere mai 
mult caracter decât cunoștințe.

Adevărul surprinzător este că dacă ai probleme să înțelegi ceea ce scrie 
despre Melhisedec în Geneza și în epistola către Evrei s-ar prea putea să fie 
din cauză că te-ai întinat privind ceea ce nu trebuia la televizor. Dacă nu poți 
pătrunde în problema divinei alegeri, s-ar putea să fie din cauză că ai fost ne-
cinstit în afaceri în ultima vreme. Dacă nu poți înțelege lucrarea desăvârșită 
și suficientă făcută de Dumnezeu prin Hristos la cruce, s-ar putea să fie din 
cauză că ești ahtiat după bani, cheltuiești doar pentru tine și nu dai suficent 
la alții.

Cărarea către maturitatea duhovnicească și către hrana tare nu este 
pregătirea intelectuală, ci poteca îngustă a ascultării. Ceea ce faci tu cu alcoo-
lul, cu poftele cărnii, cu banii, cu timpul liber, cu distracțiile, cu mâncarea 
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și cu computerele și felul în care-i tratezi pe ceilalți va determina mai mult 
dacă vei fi în stare să mănânci „hrană tare” decât anii de școală sau cărțile.

Mesajul acestui verset este cu atât mai important cu cât societatea foarte 
avansată tehnologic în care trăim ne spune că educația, cu precădere cea care 
ne dezvoltă intelectual, este cheia spre maturitate. Avem o seamă întreagă 
de absolvenți cu Ph. D. care-și maschează imaturitatea în lucrurile lui Dum-
nezeu sub roba de absolvent. Și există mulți sfinți maturi mai puțin școliți 
care se pot hrăni și se desfată la masa bogată a adevărurilor tainice din Cu-
vântul lui Dumnezeu.

Am cerut permisiunea să redau aici un articol foarte bun scris de Ema-
nuel Conțac și Sorin Loghin, apărut în Cuvântul Adevărului, seria II, anul 
XXX, nr. 1 (Ianuarie 2019), p. 9.

Chibzuința (sōphrosýnē) – cea mai importantă virtute în 
Epistolele Pastorale

În vârful listei de virtuți pe care o putem alcătui în urma 
unei lecturi atente a Epistolelor Pauline stau, precum se știe, 
„credința, nădejdea și dragostea” (1 Cor. 13:13), cea din urmă 
fiind, de altfel, și cea mai importantă. Ce virtute am pune însă 
pe locul întâi, dacă ne-am opri doar asupra celor trei epistole 
cunoscute sub numele de Pastorale?

Repertoriul de calități enumerate de Apostolul Pavel conține 
una care se repetă: sōphrosýnē, termen pentru care nu este 
simplu de găsit un echivalent românesc adecvat. Înainte de 
a ne apleca asupra acestui cuvânt, să precizăm că din aceeași 
familie lexicală face parte și verbul sōphroneō care în sens 
larg înseamnă „a fi cu mintea întreagă” sau „a judeca sănătos”. 
Îl găsim folosit cu acest sens în Marcu 5:15, după exorcizare, 
îndrăcitul care fusese posedat de o legiune de demoni a redeve-
nit „întreg la minte” (sōphronoũnta).

În esență, termenul sōphrosýnē se referă la un anumit mod 
de gândire care are consecințe practice. Dar înainte de a lămuri 
sensul termenului în Epistolele Pastorale, este necesar să facem 
o scurtă incursiune în trecut, pentru a vedea sensurile pe care 
le-a avut termenul de-a lungul timpului. În stoicism, curent 
filozofic fondat de Zenon în secolul al III-lea î.Hr., sōphrosýnē 
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este considerată una din cele patru virtuți cardinale, fiindu-le 
cerută în mod deosebit conducătorilor, întrucât aceștia au de 
luat decizii politice și militare importante. Echivalentul româ-
nesc ar fi „chibzuință”.

Fiindcă sōphrosýnē presupune și capacitatea de autocon-
trol (stăpânirea patimilor), ea a ajuns să fie asociată cu so-
brietatea și castitatea. Treptat, termenul a ajuns să fie folosit 
într-un sens particular, ca virtute prin excelență feminină: o 
femeie caracterizată de sōphrosýnē este fidelă soțului. În Sep-
tuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, cuvântul 
apare doar de câteva ori. Potrivit înțelepciunii lui Solomon, 
sōphrosýnē (alături de pricepere, dreptate și curaj) se numără 
printre virtuțile produse de înțelepciune (sophía). În perioada 
creștină ulterioară Noului Testament, Iustin Martirul (sec. II 
d.Hr.) folosește și el cele două sensuri ale termenului în interio-
rul aceleiași scrieri: mai a întâi, pentru a demonstra caracterul 
rațional al credinței (Apologia 13.2) și apoi, cu sensul de „casti-
tate” (sōphrosýnē este opusul desfrâului; Apologia 14.2).

Din analiza surselor grecești clasice rezultă că sōphrosýnē 
ține atât de caracter, cât și de trăirea practică, întrucât ea presu-
pune capacitatea de a discerne ce trebuie făcut și ce nu. În Epis-
tolele Pastorale (1 Tim. 3:2) se precizează că un episcop trebuie 
să fie sṓphrōn. În același verset, Pavel precizează că slujitorul 
trebuie să fie fidel în căsătorie („bărbat al unei singure soții”) și 
„cu mintea trează”. Regăsim termenul sṓphrōn și în Tit 1:8, în 
lista de calități cerute de la presbiteri (=„episcopi”). De această 
dată, termenul este în vecinătatea lui „înfrânat”. Nu doar liderii 
creștini trebuie să dea dovadă de sōphrosýnē. Nu ne surprinde 
să găsim virtutea și în lista de calități asociată cu experiența de 
viață: bătrânii, spune Pavel, trebuie să fie sṓphrōnas (Tit 2:2).

Sensul specializat („feminin”) pomenit la începutul articolu-
lui apare și în Pastorale (1 Tim. 2:9), într-un verset în care Pa-
vel le cere femeilor să se „împodobească” (kosmeĩn) cu o ținută 
decentă, cu sōphrosýnē, tradus de Cornilescu prin „sfială”. 
Totuși, termenul grec nu transmite ideea că o femeie trebuie 
să se simtă timorată sau lipsită de încredere în sine, ci la faptul 
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că ținuta ei exterioară trebuie să facă dovada discernământului 
și a chibzuinței. O femeie caracterizată de sōphrosýnē nu se 
îmbracă indecent, provocator sau fără gust. Folosirea verbului 
„a împodobi” (kosmeĩn) și a adjectivului kósmios (prezentabil, 
plăcut, ordonat) arată că elementul estetic nu este exclus, ci su-
bordonat unei rațiuni superioare. În orice caz, îmbrăcămintea 
constituie expresia unei virtuți importante și a unui comporta-
ment mai larg.

De-a lungul timpului, termenul a fost redat în moduri dife-
rite, fiecare traducere încercând să surprindă cât mai fidel, în 
funcție de context, sensul lui. Traducătorii Noului Testament 
de la Alba Iulia (1648) l-au tradus prin „înțelepție” (1 Tim. 2:9), 
încercând probabil să-l apropie de „înțelepciune”. Mai aproape 
de sensul primar al termenului sunt echivalenții din Biblia de 
la București (1688): „întregăciunea minții” (1 Tim. 2:9), respec-
tiv „minte întreagă” (1 Tim. 2:15). O schimbare majoră se pro-
duce odată cu introducerea neologismului „castitate” (1 Tim. 
2:15) de către traducătorii Bibliei de la Iași (1874). Acest din 
urmă termen acoperă foarte bine sensul „feminin” analizat în 
prima parte a articolului. Cât despre termenii „sfială” și „sme-
renie” din Cornilescu 1924, ei nu redau în mod satisfăcător sen-
sul termenului grec. Problema a fost însă remediată în EDCR, 
în care sunt folosiți termenii „decență” (1 Tim. 2:9), respectiv 
„chibzuință”.

În rezumat, sōphrosýnē are o gamă largă de înțelesuri și 
utilizări, de la cel larg (judecată rațională, moderație, sobrie-
tate, trăsături manifestate în diferite contexte), până la cel spe-
cializat, circumscris căsătoriei (castitate, înfrânare).

Chibzuința în lucrare

Maturitatea și chibzuința se văd cel mai bine din strategia cu care 
abordăm lucrarea lui Dumnezeu în adunarea creștină. Să iei o Biserică 
de la început nu este un handicap, ci un mare avantaj! Este mult mai ușor 
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să formezi, decât să îndrepți ce este deja deformat! Iată sfatul unui om cu 
experiență:

„Iată ce aș face dacă ar fi să încep acum o Biserică nouă. Să spunem că 
m-aș duce într-un sat, aș găsi niște oameni, le-aș vorbi despre Hristos și ei ar 
deveni credincioși. Și poate ar fi opt sau zece oameni într-un grup mic. Le-aș 
spune că vom porni o Biserică nouă împreună și că primul lucru pe care îl 
voi face este de a ajuta fiecare persoană să identifice scopul față de care se 
simte cel mai atrasă. Probabil, cineva ar veni și mi-ar spune: „Știi, aș vrea 
foarte mult să fac oamenii să se simtă că fac parte din familia lui Dumnezeu. 
Și vreau să am grijă de cei care sunt membri ai Bisericii. Vreau să am grijă ca 
fiecare să se simtă iubit și că nevoile fiecăruia sunt împlinite în cadrul Bise-
ricii.” I-aș spune acelei persoane: „Vrei să fii lider al primului nivel?” sau în 
America: „Vrei să fii lider pentru prima bază?”; „Vrei să mă ajuți la predarea 
unui curs pentru noii membri? Apoi, după ce devin membri, vrei să ai grijă 
ca nevoile fiecărui membru să fie împlinite, și ca fiecare membru să fie vizi-
tat, prețuit și iubit?”

„Apoi, aș găsi pe cineva care are o chemare pentru a ajuta la creșterea 
spirituală. I-aș spune: „Vrei să fii lider la nivelul doi, pentru baza a doua? 
Tu mă vei ajuta să țin cursul: „Cum să crești spre maturitate?” Tu mă vei 
ajuta să planific toate studiile biblice, cursurile de ucenicie și toate eveni-
mentele dedicate maturizării creștine. Mă vei ajuta să găsesc niște versete 
biblice pe care să le memorăm și vom memora un verset împreună în fiecare 
săptămână.” Acest lider al celui de-al doilea nivel ar fi persoana responsabilă 
cu scopul uceniciei, la fel cum liderul primului nivel ar fi responsabil cu sco-
pul părtășiei.”

„Apoi, aș găsi pe cineva care are chemare pentru a ajuta fiecare creștin să-
și descopere lucrarea și locul lui în slujire. I-aș spune: „Vrei să fii liderul celui 
de-al treilea nivel? Tu mă vei ajuta să țin cursul „Cum să-ți descoperi lucra-
rea”. În acel curs vom învăța oamenii cum să-și descopere darurile spirituale 
și chemarea, și îi vom ajuta să privească la trecutul lor și să își dea seama că 
Dumnezeu poate folosi toate experiențele din viața lor… pentru a fi eficienți 
în lucrare. Tu mă vei ajuta și vei avea grijă ca fiecare persoană din Biserică să 
aibă un loc în care să slujească. Aceasta este responsabilitatea ta majoră ca 
lider al celui de-al treilea nivel.”

„Apoi, aș găsi pe cineva a cărui chemare este evanghelizarea, câștigarea 
lumii și i-aș spune: «Vrei tu să fii liderul bazei numărul patru? Tu mă vei 
ajuta să-i instruiesc pe cei din Biserică pentru vestirea Evangheliei. Îi vom 
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învăța cum să dezvolte genul de mărturie pe care o pot împărtăși cu cei 
necredincioși.»”

„După aceea, aș găsi pe cineva pasionat pentru închinare. L-aș întreba: 
«Vrei să fii liderul de închinare? Ajută-mă să planific serviciile de închinare 
pentru ca atunci când oamenii vin la adunarea noastră, să simtă prezența lui 
Dumnezeu, puterea Lui. Ajută-mă să expun Cuvântul Lui cu claritate, așa 
încât oamenii să vină la Hristos și creștinii să crească.»”

„Aș găsi deci, cinci oameni diferiți, pentru a fi susținători, antrenori, 
sponsori sau lideri în urmărirea celor cinci scopuri ale Bisericii.”

„Vă dați seama că, dacă aș avea o Biserică cu numai zece oameni, cinci 
dintre ei ar fi deja implicați în conducere. Pe măsură ce Biserica ar începe să 
crească… aș chema și pe alții să ajute în fiecare din cele cinci scopuri. În timp 
ce Biserica ar crește mai mare, am construi o echipă. Echilibrarea lucrărilor 
Bisericii n-ar mai fi treaba unei singure persoane, ci ar fi lucrarea celor 
chemați să activeze în fiecare dintre cele cinci scopuri.”

„Întreaga ta Biserică poate fi organizată în jurul celor cinci scopuri, pen-
tru ca fiecare persoană care slujește într-o echipă să se dedice unuia dintre 
cele cinci scopuri și să atingă unul dintre cele cinci deziderate – să facă evan-
ghelizare în comunitate…, să se închine cu mulțimea…, să aibă părtășie cu 
adunarea…, să-i ucenicizeze pe cei devotați…, și să facă lucrare cu cei din 
miezul (nucleul) Bisericii. Această stare va produce echilibru spiritual, care 
va produce la rândul lui sănătate duhovnicească, iar sănătatea va produce 
creștere.”

Temelia acestei strategii de lucru în Biserica locală este așezată pe sfatu-
rile date de apostolul Pavel mai tinerilor lui colaboratori. Vă invit în capi-
tolele următoare să le parcurgem și să le analizăm împreună.
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6. Problema suferințelor pastorale sau 
„ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos”

În contextul marelui război cosmic dintre Bine și rău, și în cel mai res-
trâns, dintre omul duhovnicesc și firea pământească, putem spune oricărui 
slujitor creștin că înfruntarea este sigură, suferința este sigură, dar și 
biruința lui Dumnezeu este la fel de sigură. Vorbind din propria experiență, 
apostolul Pavel scrie:

„Tu, însă, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea 
mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, 
dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferințele care au 
venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigo-
niri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De alt-
fel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți” (2 Tim. 3:10-12).

Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască lumea prin nebunia 
propovăduirii crucii și are nevoie în fiecare veac de nebuni care să sufere 
pentru Hristos, care să poarte crucea împreună cu Hristos plătind în trupu-
rile lor ceea ce lipsește suferințelor Lui pentru trupul Lui care este Biserica. 
Poate conta și pe tine? Vrei să fii și tu unul dintre ei?

Impertinența din titlu nu-mi aparține! Am preluat-o de la altcineva, dar 
cred în ea din toată inima și cu toată ființa mea! Este un subiect mai ocolit de 
noi și trebuie să fac o precizare încă de la început: „Mulți privesc, puțini văd; 
mulți aud, puțini ascultă”. Vedem doar ceea ce putem pricepe și ascultăm 
doar ceea ce putem înțelege. Restul trece pe lângă noi, nu „prin noi”.

Această incursiune în tainele vieții lui Hristos în noi a început de la spo-
vedania apostolului Pavel din Filipeni 3:4-17, din care citez aici doar pasajul 
care m-a uimit:

„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia 
suferințelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să 
ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți” (Filip. 
3:10-11).
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Apostolul Pavel mărturisește că a abandonat evoluția lui pe scara 
spiritualității evreiești (3:4-8), socotind-o „ca un gunoi” în comparație cu un 
alt proces de spiritualitate pe care îl numește „cunoașterea lui Hristos”:

„Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, 
față de prețul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, 
Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un 
gunoi, ca să câştig pe Hristos…” (Filip. 3:8).

Vorbind în termeni de „câștig-gheșeft”, ca orice evreu veritabil, Pavel 
ne vorbește despre o afacere infinit superioară religiozității iudaice. Expre-
sia „să-l câștig pe Hristos” m-a pus pe gânduri și m-a contrariat. A fost doar 
începutul în confruntarea mea cu o terminologie apostolică ciudată, dar 
plină de revelații surprinzătoare.

Cum adică „Să-L câștig pe Hristos”? Nu este El „darul lui Dumnezeu” 
pentru noi? Despre ce strădanii personale vorbește apostolul? Ce fel de 
eforturi personale sunt necesare pentru primirea unui dar oferit cu atâta 
mărinimie de Dumnezeu?

A doua expresie care m-a bulversat cu totul este aceasta: „ca să ajung cu 
orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți” (Filip. 3:11).

Cum adică? Nu este învierea din morți o experiență generală, inevitabilă 
pentru toți oamenii? Cunosc oameni care ar fi fericiți să scape de învierea 
din morți! Toți cei care au trăit în păcat ar prefera oricând să nu mai învieze 
și să nu ajungă la judecata de apoi și în iadul cel veșnic! Nu credea apostolul 
Pavel în învierea din morți?

Calificativele „cu orice chip, dacă voi putea” precizează că această „înviere 
din morți” este ceva improbabil, foarte dificil de atins și rezervat doar pentru 
o anumită categorie de creștini, numiți în text „desăvârșiți”:

„Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, 
dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apu-
cat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar 
fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-
mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul 
chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta 
dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârşiți; şi, dacă 
în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina 
şi în această privință” (Filip. 3:12-15).
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Sper că ați observat tensiunea lăuntrică existentă în acest pasaj. Apostolul 
spune, aparent contrazicându-se, că n-a ajuns încă desăvârșit, dar continuă 
precizând că suntem toți (deja) desăvârșiți! Bineînțeles că m-am rugat Dom-
nului să-mi lămurească toate aceste nepriceperi ale mele, fiind convins că 
nu apostolul Pavel este confuz, ci eu n-am ajuns încă să-l pricep bine. Ceea 
ce am primit de la Domnul m-a entuziasmat și m-a speriat totodată! Duhul 
Sfânt mi-a descoperit că există în creștinism adâncimi și înălțimi nebănuite 
și căi nebătătorite în slujirea mea pentru Dumnezeu. Am descoperit un Pavel 
care pornise hotărât pe scara identificării cu Hristos, călcându-I pe urme și 
îndemnându-ne și pe noi să-L urmăm în această extraordinară experiență.

Identificarea cu Hristos, fratele nostru mai mare

Credea sau nu credea apostolul Pavel în învierea morților? Răspunsul 
este un emfatic „Da”, iar pasajele care susțin aceasta în epistolele lui sunt 
prea multe ca să le citez eu aici. Cum se explică atunci reținerea lui, chiar 
scepticismul lui, exprimat în expresiile restrictive „cu orice chip, dacă voi 
putea”. Despre ce „înviere din morți” vorbește Pavel în spovedania adresată 
filipenilor?

Am descoperit că apostolul a scris aici despre o „altă înviere din morți”, 
nu despre cea pe care o vor experimenta toți oamenii. Este „învierea din 
morți” care încoronează evoluția spirituală a celor care s-au unit prin 
credință cu „Căpetenia mântuirii lor”. 

Toate epistolele lui Pavel ni-i prezintă pe cei credincioși într-o identifi-
care spirituală prin care noi suntem „în Hristos” (una din expresiile favorite 
ale lui Pavel) și Hristos este în noi:

„Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veşnicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu 
a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia 
între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col. 
1:26-27).

Prin identificare cu Hristos, credincioșii intră într-un proces în care 
progresează pe scara lăuntrică (periculos numită mistică) a „devenirii întru 
Hristos”. Treptele ei sunt enumerate foarte clar de apostolul Pavel în pasajul 
deja citat:

(1) „Şi să-L cunosc pe El
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(2) şi puterea învierii Lui
(3) şi părtăşia suferințelor Lui
(4) şi să mă fac asemenea cu moartea Lui;
(5) ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți” (Filip. 

3:10-11).
Un astfel de „purtător de Hristos” (Christoforus) este o ființă nesupusă 

morții și este chemată să „guste ceva din puterile veacului viitor” (Evrei 6:5) 
încă din viața aceasta!!! Am crezut o vreme că Pavel le-a scris celor din Filipi 
despre experiențele lui ca apostol, pentru că, într-adevăr, apostolii au bene-
ficiat de niște „semne apostolice” care i-au calificat pentru experiențe supra-
naturale și care le-au conferit o autoritate duhovnicească unică:

„Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată 
răbdarea, prin semne, puteri şi minuni care au fost făcute între 
voi” (2 Corinteni 12:12).

M-am convins însă foarte repede că nu este așa! Pavel recomandă acest 
proces de identificare cu Hristos TUTUROR creștinilor, făcând din el semnul 
distinct al credinței adevărate:

„Pe voi înşivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi 
înşivă încercați-vă. Nu recunoaşteți voi că Isus Hristos este în 
voi? Afară numai dacă sunteți lepădați” (2 Corinteni 13:5).

„Urmați-mă pe mine, fraților, şi uitați-vă bine la cei ce se 
poartă după pilda pe care o aveți în noi” (Filip. 3:17).

„Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, 
totuşi n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în 
Hristos Isus, prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe ur-
mele mele” (1 Cor. 4:15-16 vezi și 1 Tes. 1:6).

Prin nașterea din nou, Hristos locuiește în fiecare credincios, făcându-L 
un mădular al trupului Său spiritual și împărtășindu-i ceva din experiențele 
prin care a trecut El în viața de pe pământ. Creștinul experimentează pute-
rea învierii lui Hristos (Efes. 1:17-22), părtășia suferințelor Lui (Filip. 1:22; 
Fapte 9:16), să se facă asemenea cu moartea Lui (2 Tim. 2:11) și, ca încoro-
nare a acestui proces, să experimenteze „cu orice chip, dacă vor putea” ceva 
din Hristosul de după înviere!
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Mi-a devenit din ce în ce mai clar că apostolul Pavel a avut o evoluție 
spirituală de excepție, rămasă multora ascunsă chiar dacă este expusă „la 
vedere” în epistolele lui. 

Apostolul ne-a mărturisit despre „răpirea” lui sufletească, o „teleportare” 
în termeni contemporani, până în cerul prezenței lui Dumnezeu, numit „cel 
de-al treilea cer”, în dimensiuni ale realității de dincolo de cerul atmosferic 
și cel cosmic (2 Cor. 12:1-6). Autoritatea lui apostolică asupra Bisericilor s-a 
exercitat în virtutea unei comuniuni spirituale exprimată în termeni speci-
fici:

„Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar 
fiind de față cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de față, 
pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi 
şi duhul meu, fiind adunați laolaltă prin puterea Domnului nos-
tru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Sata-
nei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua 
Domnului Isus” (1 Cor. 5:3-5).

„Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt 
cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte 
între voi şi la tăria credinței voastre în Hristos” (Col. 2:5).

Departe de a fi o chemare la extremisme periculoase și la un misticism 
de iarmaroc, cuvintele spovedaniei lui Pavel sunt o chemare smerită spre 
adâncimi ale identificării noastre cu Hristos. Nu este de mirare că apostolul 
Petru, care i-a studiat cu atenție și în amănunt TOATE epistolele lui, ne-a 
lăsat un avertisment apostolic menit să curme răstălmăciri și extremisme 
pseudocreștine foarte periculoase:

„Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este 
mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după 
înțelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte 
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de 
înțeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca 
şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 

Voi deci, preaiubiților, ştiind mai dinainte aceste lucru-
ri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea aces-
tor nelegiuiți şi să vă pierdeți tăria, ci creşteți în harul şi în 
cunoştința Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A 
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Lui să fie slava acum şi în ziua veşniciei. Amin.” (2 Petru 3:15-
18).

De fapt, Cel ce-l înduplecase pe Pavel să se facă părtaș suferințelor lui 
Hristos îl învățase și pe apostolul Petru să facă și să propovăduiască același 
lucru:

„Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul 
vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, 
care a dat peste voi, dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte 
de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați şi să vă veseliți şi la 
arătarea slavei Lui. 

Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de 
voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte 
peste voi” (1 Petru 4:12-14).

Identificarea cu suferințele lui 
Hristos pentru Biserică

Redescoperindu-l deci, pe apostolul Pavel și deprins într-o oarecare 
măsură cu terminologia folosită de el, am ajuns la un alt pasaj în care 
„părtășia cu suferințele lui Hristos” este ridicată la rang de virtute și 
îmbrățișată cu ardoarea consacrării: identificarea cu suferințele lui Hristos.

Apostolul Pavel și-a cunoscut destinul încă de la început. În parte, Dum-
nezeu i l-a precizat când l-a trimis pe Anania să-l vindece de orbirea căpătată 
pe drumul Damascului:

„… și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele 
Meu” (Fapte 9:16).

În momentul confruntării, Hristos l-a găsit pe Pavel, pe atunci Saul din 
Tars,

(1) plin de râvnă,
(2) plecat în călătorie să facă voia lui Dumnezeu și
(3) purtând în mână scrisori de autoritate, care să-i facă să 

sufere pe urmaşii lui Hristos (Fapte 9:1-2).
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Ironia divină i-a hotărât o viață caracterizată exact tot de aceste trei ca-
racteristici și Pavel n-a avut casă, n-a avut masă, n-a avut familie, ci

(a) a colindat plin de râvnă toată lumea,
(b) a scris scrisori de autoritate pe care le studiem și noi 

astăzi și
(c) a suferit cu prisosință pentru Hristos.

Redus la esență, chemarea apostolului Pavel este descrisă chiar de el 
însuși în acești termeni:

„Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; şi în trupul 
meu împlinesc ce lipseşte suferințelor lui Hristos, pentru tru-
pul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după 
isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să 
întregesc Cuvântul lui Dumnezeu” (Col. 1:24-25).

Isprăvnicia lui Pavel a fost dublă: (1) „să întregească cuvântul lui Dum-
nezeu” și chemarea lui a fost (2) „să sufere”, împlinind în trupul lui ceea ce 
lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui, care este Biserica”. Nu 
există nicio îndoială în ceea ce o privește pe prima, dar cea de-a doua pare o 
blasfemie.

Întregirea Cuvântului

Pavel a scris conștient că este inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie. 
Iată doar câteva expresii folosite în epistola căre Corinteni:

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat…” , „Celor 
căsătoriți, le poruncesc nu eu, ci Domnul ca…”, „Celorlalți le zic 
eu, nu Domnul…” (1 Cor. 7:10, 12; 11:23).

Iar în epistola către Galateni, protestând împotriva ereziilor strecurate să 
contrazică mesajul propovăduit de el, apostolul Pavel scrie:

„Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de 
mine nu este de obârşie omenească, pentru că n-am primit-o, 
nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 
Hristos” (Gal. 1:11-12).
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Identificarea cu suferințele lui Hristos

Există însă îndoială în ceea ce privește perspectiva apostolului Pavel asu-
pra suferințelor. Ceea ce scrie el pare, dacă nu de-a dreptul o erezie, cel puțin 
o obrăznicie?

„Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; şi în trupul 
meu împlinesc ce lipseşte suferințelor lui Hristos, pentru trupul 
Lui, care este Biserica” (Col. 1:24).

Cum de a putut scrie el așa ceva?
„Nu te grăbi, Daniel!” pare că-mi spune apostolul Pavel. „Cuvintele 

pot fi o punte între noi sau un obstacol. Depinde cum le înțelegi și cum le 
folosești.”

Oare ce a vrut să ne transmită Pavel când a scris afirmația despre com-
pletarea suferințelor lui Hristos? Ce lipsește la suferințele pentru trupul Lui, 
care este Biserica? Ce înseamnă a fi un urmaș al lui Hristos?

După multă rugăciune am ajuns la concluzia că singurul lucru care 
lipsește acelor suferințe este „continuitatea în timp”, permanentizarea lor 
înaintea oamenilor din fiecare generație. Când a suferit Domnul Isus, pe 
pământ n-au existat nici camere de luat vederi, nici aparate de filmat. Așa 
a vrut Dumnezeu în providența Sa. Oamenii au încercat să-L „corecteze” pe 
Dumnezeu făcând ei picturi și, mai recent, filme artistice. Ei nu pricep ceea 
ce a priceput apostolul Pavel și anume că Dumnezeu a vrut și a hotărât altfel. 
El a decis să continue să sufere pentru omenire prin mădularele trupului Său 
care sunt pe pământ, prin credincioșii care s-au făcut una cu Hristos printr-o 
viață de consacrare deplină.

Biserica este o floare rară care nu crește decât aunci când este udată cu 
lacrimile celor care suferă împreună cu Hristos.

Apostolul Pavel, pare că-mi spune: „Daniel, Hristos vrea să continue să 
sufere pentru Biserica Lui prin viața mea. El are nevoie de mine ca să-și de-
monstreze în fiecare zi dragostea Sa jertfitoare pentru trupul Lui. Hristos are 
nevoie de trupul meu ca să sufere pentru trupul Lui, care este Biserica.”

Citesc aceste cuvinte ale lui Pavel într-un text din epistola lui către Gala-
teni:

„Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să 
primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire 
pentru crucea lui Hristos… În ceea ce mă priveşte, departe de 
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mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului 
nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine 
şi eu, față de lume!… De acum încolo, nimeni să nu mă mai 
necăjească, pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul 
meu” (Gal. 6:12-17).

„Stigmata Christi”, „semnele lui Hristos” sunt cicatricile bătăilor pe care 
le-a încasat apostolul Pavel din cauza mărturiei lui Hristos. Biserica catolică 
a făcut un întreg circ din această expresie. Totul a început prin secolul XIII, 
când oameni cucernici au pretins că le-au apărut pe trup, din senin, răni 
asemănătoare cu rănile lui Hristos. Primul caz înregistrat fiind cel al en-
glezului Stephen Langton din Canterbury, Anglia, în anul 1222. Sfântul Fran-
cisc din Assisi a primit prin 1224 un set de astfel de răni în urma unei vedenii 
cu un înger răstignit etc., etc.

Apostolul Pavel nu a scris despre astfel de scamatorii catolice și nimănui 
nu i-ar fi trecut prin cap astfel de năzbâtii în primele secole de creștinism. 
Rănile apostolului au fost cât se poate de reale, primite în urma unor bătăi 
la fel de reale. Ascultați propria lui mărturie, într-un pasaj în care dispută 
autenticitatea iudaizatorilor care-i tulburau lucrarea:

„Sunt ei slujitori ai lui Hristos? – Vorbesc ca un ieşit din 
minți. – Eu sunt şi mai mult. În osteneli şi mai mult; în temnițe 
şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în primejdii de 
moarte! 

De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovitu-
ri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost 
împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o 
noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 

Deseori, am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în pri-
mejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din 
neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în 
cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primej-
dii între frații mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiu-
ri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de 
îmbrăcăminte! 

Şi, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija 
pentru toate Bisericile” (2 Cor. 11:23-28).
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Stigmata este pluralul cuvântului latin „stigma” derivat și el din cuvân-
tul grec στίγµα stigma, care înseamnă semn sau marcă, așa cum sunt cele 
folosite pentru identificarea unui animal sau sclav. O persoană purtătoare a 
stigmatelor este cunoscută sub numele de stigmatizat sau purtător al stigma-
telor.

Identificarea cu suferințele lui Hristos este chemarea fiecărui „rob al lui 
Hristos”. Așa a fost în Biserica primară, așa a fost de-a lungul secolelor și așa 
trebuie să rămână până la revenirea personală a lui Hristos. Până atunci, eu 
și cu tine suntem chemați „să împlinim ceea ce lipsește suferințelor lui Hris-
tos pentru trupul Lui, care este Biserica”. 

Suferințele lui Hristos nu au început doar la Cruce. Pe El l-au durut 
certurile dintre ucenici, dorințele lor de a fi „cel mai mare” dintre ceilalți, 
neputința lor de a înțelege și de a-și însuși scara de valori a cerului. Pe El l-au 
durut furturile lui Iuda din punga comună și lepădarea lui Petru, împreună 
cu lepădările tuturor celorlalți ucenici. Pe El l-au durut înfruntările cu oame-
nii religioși, care, urându-L pe El, pretindeau, culmea, că-L cunosc mai bine 
pe… Dumnezeu!

Urmașii lui Hristos trec și ei prin suferințele lui Hristos. Oricine a studiat 
cât de cât tragediile din Istoria Bisericii sau a petrecut suficient timp în inte-
riorul eșafodajului religios al sistemelor omenești știe că saducheii, fariseii și 
cărturarii nu au pierit o dată cu cei din primul secol!

Saducheii au fost și sunt „trepădușii” profesioniști care s-au cocoțat și 
continuă să se cocoațe în funcțiile cheie. Ei sunt gata oricând să „colabo-
reze” cu puterea seculară numai să ocupe funcțiile de frunte. Fără să creadă 
neapărat în înviere, preocuparea lor este să-și trăiască raiul aici și acum, 
trecând peste cadavrele altora. Ei nu sunt „unșii Domnului”, ci sunt unși cu 
toate alifiile, „unsuroșii Domnului”, cum bine le spunea Geabou Pascu.

Fariseii sunt cei ce au obsesia formelor religioase, dar care sunt total 
lipsiți de substanță. Ei par cel mai aproape de adevăr, dar sunt cel mai de-
parte de adevărata spiritualitate. Dau zeciuială din izmă și mărar, dar sunt 
în taină plin de dispreț față de ceilalți! Ei zidesc mormintele „sfinților” din 
trecut, ucigându-le în același timp urmașii, programându-i astfel ipocrit, să 
fie sfinții generațiilor viitoare.

Cărturarii sunt „specialiștii breslei clericale”, maeștri ai slovei care 
omoară, străini însă de Duhul care dă viață. Cărturarii sunt colecționarii de 
doctorate și distincții, despre care un foarte bun și intim cunoscător spunea 
că „citindu-se la neșfârșit unii pe alții, mută oasele moarte dintr-un cimitir 
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în altul”. Vă dați seama că nu-i încadrez aici pe pasionații adevărați după 
studiul Scripturilor. Toți marii creștini au fost oameni ai studiului, până și 
pescarul Petru! Cine vrea să se asigure că nu este un cărturar modern să facă 
bine să se întrebe dacă ar fi depus aceeași sârguință dacă n-ar fi fost foaia 
aceea de hârtie numită diplomă la capătul tunelului.

Diotref n-a murit nici el fără urmași! Fiii lui sunt proprietarii de suflete 
care stăpânesc peste oameni în virtutea așa numitelor drepturi „parohiale”. 
N-au dispărut nici cei ce predică Evanghelia din pizmă, din duh de ceartă, 
din slavă deșartă sau din vinovata dorință după câștig.

Iuda, acest uzurpator care a nenorocit unul din cele mai frumoase nume 
din Biblie, își are și el urmași printre casierii care administrează vistieria 
comună a comunităților creștine.

Orice creștin care calcă pe urmele Domnului Isus și pe urmele apostolu-
lui Pavel se va lovi și el de astfel de oameni sau, mai bine zis, va fi lovit fără 
milă de ei. Așa este normal, așa se cade, așa este inevitabil. Hristosul cel viu 
trăiește și suferă în fiecare generație prin intermediul celor în care trăiește.

„De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine 
să fim lăsați singuri în Atena şi v-am trimis pe Timotei, fratele 
nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca 
să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru 
ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci ştiți 
singuri că la aceasta suntem rânduiți” (1 Tes. 3:1-3).

„Dar, dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, 
lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Şi la aceasta ați fost 
chemați, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o 
pildă, ca să călcați pe urmele Lui” (1 Petru 2:20-21).

Ce înseamnă să suferi în lucrare?
Oricât ar părea de ciudat, un lucrător cu Evanghelia poate trece de mai 

multe ori prin durerile nașterii pentru aceeași persoană, în timp ce o femeie 
trece prin același proces o singură dată!

„Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până 
ce va lua Hristos chip în voi!” (Gal.4:19).

Există dureri de care trebuie să fugi și dureri după care trebuie să alergi. 
Există suferințe nedorite și suferințe dorite din toată inima. Durerile slujito-
rilor cu Evanghelia pentru nașterea oamenilor pentru Hristos sunt bune, vo-
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luntare și recomandabile. Ele fac parte din specificul slujirii lor. Deși există și 
nașteri mai ușoare, niciuna dintre ele nu este total lipsită de durere. Cel care 
produce nașterea din nou este Dumnezeu, dar El preferă de regulă să-i nască 
pe alții prin noi:

„Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, 
totuşi n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în 
Hristos Isus, prin Evanghelie” (1 Corinteni 4:15).

Oricine este „în Hristos” are parte și de suferințele Lui! Propovăduirea 
lui Pavel este exact opusul pervertitei „evanghelii a prosperității” pe care o 
îmbrățișează unii astăzi! Fără luptă nu-i cunună și fără suferințe nu există 
slavă!

„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori 
ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă 
suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviți 
împreună cu El” (Romani 8:17).

Iarăși, apostolul Pavel ne spune că trebuie să ne identificăm conștient 
și angajați cu suferințele Domnului Isus. Nu sunt suferințele noastre, ci ne 
îmbrăcăm în suferințele Lui!

„Căci, după cum avem parte din belşug de suferințele lui 
Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mân-
gâiere” (2 Cor. 1:5).

„Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul 
unui evanghelist şi împlineşte-ți bine slujba” (2 Timotei 4:5).

Pentru cine-l citește cu atenție pe apostolul Pavel, strădaniile lui de a se 
alătura lui Hristos în suferințe iese lesne la suprafață. Uitați-l ce bucuros 
scrie de sigurătatea lui înaintea acuzatorilor, o singurătate asemnătoare cu a 
lui Hristos:

„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu 
mine, ci toți m-au părăsit” (2 Timotei 4:16).

Ascutați-l recomandându-le celor din Corint centralitatea suferințelor lui 
Hristos în mărturia creștină:

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe 
Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Corinteni 2:2).
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În veacul modern, slujitorii lui Hristos fug de suferințe. Apostolul Pavel 
fugea spre suferințe, le dorea, le aștepta, le anticipa și le trăia intens ca pe o 
ofrandă adusă Celui cu care s-a identificat pentru veșnicie. Dați-mi voie să 
mai pun o dată unul lângă altul versetele de la care a pornit acest studiu:

„Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia 
suferințelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să 
ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți” (Filip. 
3:10-11).

„Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; şi în trupul 
meu împlinesc ce lipseşte suferințelor lui Hristos, pentru trupul 
Lui, care este Biserica” (Col. 1:24).

Sunt mulți care suferă „pentru Hristos”, dar foarte puțini își dau seama, 
asemenea lui Pavel, că în ei, Cel care suferă este Hristos însuși! Mă rog ca 
aceste puține rânduri să lumineze, măcar în parte, chemarea extraordinară 
pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Este o taină care se va des-
coperi „la vremea ei”:

„… când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi 
şi privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1:10).

Prin anul 1976, sub arșița persecuției comuniste din România, doi păstori 
americani s-au strecurat prin controalele de la vamă și au colindat puțin 
Bisericile baptiste. Erau amândoi din Michigan. I-am văzut la Biserica din 
Mihai Bravu, păstorită de Vasile Taloș. Ca să nu facă greutăți păstorului, cei 
doi au insistat să li se îngăduie să nu urce la amvon. Li s-a dat un microfon și 
au vorbit de pe platforma dinaintea corului. Cum erau amândoi în blugi și cu 
cămăși colorate, păreu fermieri care tocmai veniseră de pe câmp. Cel dintâi 
a zâmbit și ne-a spus câteva versete de salut din partea fraților din America. 
Când i-a venit rândul, celălalt a luat microfonul și câteva zeci de secunde n-a 
spus absolut nimic. Și-a rotit doar privirile peste cei prezenți… de la stânga la 
dreapta… de la dreapta la stânga… de la stânga la dreapta… Parcă filma. Și-a 
scos apoi batista și a început să plângă. Se lăsase peste noi toți taina unor 
lucruri adânci, cărora nu le puteam da de capăt… Când s-a mai liniștit, ne-a 
spus:

„Vreau să vă țin minte pe fiecare în parte. Vreau să vă rețin 
culoarea și expresia feței… Am venit să-i vedem pe frații noștri 
care suferă, dar am venit să vedem mult mai mult decât asta… 
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Va veni o zi când voi sta în slavă înaintea lui Hristos și am să-l 
privesc în ochi și am să-l privesc în față… Atunci, abia atunci, 
voi spune: „Ochii ăștia i-am mai văzut parcă undeva, știu pri-
virea aceasta, obrazul acesta îmi este familiar…” Și El îmi va 
răspunde: „Sigur! M-ai văzut atunci când sufeream în frații 
mei din România.” De fapt, noi am venit aici ca să-L vedem pe 
Hristos suferind în voi… să-L privim în voi… să ne obișnuim cu 
expresia feței Lui… În El ne vom recunoaște odată toți în slavă.”

A dus iar batista la ochi și a plâns. Plângeau toți cei din sală, plângeam și 
eu pentru că se destupase izvorul tainei… și era vremea lacrimilor.

Stăpânul lumii acesteia (Ioan 14:30) n-a încheiat nici pace, nici armistițiu 
în războiul pe care-l duce cu Dumenzeu. Ura pe care a dezlănțuit-o împo-
triva Fiului lui Dumnezeu când Acesta a fost pe pământ este aceeași pe care 
o dezlănțuie astăzi împotriva copiilor lui Dumnezeu. Înfrânt la cruce, potri-
vnicul nostru este turbat ca unul care știe că mai are puțină vreme și caută pe 
cine să înghită (1 Petru 5:8-10).
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Partea a II-a 
 

Epistolele pastorale
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1 TIMOTEI

Titlul: În originalul grec, cartea poartă numele: „Pros Timotheon A” – 
„Către Timotei – A”.

„Căutăm bărbați pentru o călătorie periculoasă, salariu nu 
prea mare, condiții de frig extrem, luni petrecute în întuneric 
și pericol constant, iar plata nesigură. În caz de succes, acces 
la cinste și faimă”. La acest anunț apărut într-un ziar londonez 
au răspuns câteva mii de persoane! Explicația? Anunțul fusese 
dat de celebrul explorator Sir Ernest Shakleton și asta fusese de 
ajuns.

Dacă Isus Hristos ar fi dat și El un anunț în ziar, conținutul 
lui ar fi sunat cam așa: „Caut bărbați și femei pentru lucrarea 
dificilă de zidire a Bisericii Mele. Vor fi neînțeleși de cei din 
jur, până și de colaboratorii lor. Vor fi sub un atac continuu al 
unui dușman nevăzut. Nu vor putea vedea rezultatul muncii și 
ostenelilor lor decât atunci când totul va fi gata. S-ar putea să 
trebuiască să plătească cu casa, familia, visele și chiar cu viața 
lor.” (Anon)

În ciuda acestor condiții, chemarea Domnului Isus a fost auzită și 
acceptată de foarte mulți care au renunțat la tot și unii au ajuns chiar să 
plătească cu viața privilegiul de a lucra împreună cu El. Ei L-au privit drept 
cel mai glorios Stăpân la care să lucreze, iar misiunea de a zidi împreună cu 
El Biserica Lui li s-a părut drept cea mai importantă și mai deosebită îndelet-
nicire pentru care merită să trăiești.
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Timotei a fost unul dintre cei care au răspuns chemării lui Hristos și s-a 
alăturat celor care zideau deja Biserica cea slăvită. Pavel l-a făcut unul dintre 
asistenții lui și, alături de Tit și de alții, Timotei a primit spre rezolvare unele 
dintre cele mai dificile misiuni în Bisericile întemeiate de apostolul Pavel 
printre neamuri.

Despre Timotei ştim că a fost un copil născut dintr-o căsătorie „mixtă” 
între un tată grec şi o mamă evreică (Fapte 16:1). Încă din cea mai fragedă 
pruncie, Timotei a luat cunoştință de scrierile sfinte evreieşti prin mama lui, 
numită Eunice şi prin bunica lui, numită Lois (2 Tim. 1:5; 3:15). S-a convertit 
cu ocazia primei vizite a lui Pavel la Listra (1 Cor. 4:17; 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2). 
Timotei este un caz fericit în care un copil aflat la o răscruce de civilizații, a 
ales cultura poporului lui Dumnezeu, refuzând implicit cultura greacă, for-
ma cea mai înaltă a culturii de atunci. Eternitatea este întotdeauna la modă. 
Privită prin prisma ei, celelalte forme de civilizație sunt deja „demodate”.

Cu ocazia celei de-a doua vizite în Listra, Pavel hotărăşte să-l ia cu el 
şi-l taie împrejur din pricina iudeilor (Fapte 16:1-3). Este clar că până la 
ceasul acela, Timotei fusese privit de evrei ca un produs „compromis” al 
unei căsătorii „nelegiuite” şi crescut de un tată care n-a vrut să respecte 
așezămintele tradiționale ale religiei evreilor.

Crescut de Pavel şi ordinat în lucrarea creştină (1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6), 
Timotei devine colaboratorul şi însoțitorul apostolului în călătoriile sale prin 
Troa, Bereea, Tesalonic şi Corint (Fapte 16-18; 1 Tes. 3:1-2).

În timpul celei de-a treia călătorii misionare, Timotei lucrează împreună 
cu Pavel sau este trimis ca reprezentant al apostolului în Efes, Macedonia 
şi Corint. Timotei a stat cu Pavel în timpul primei lui detenții la Roma şi a 
mers înapoi împreună cu apostolul la Filipi (Filip. 2:19-23). Mai târziu, Pa-
vel îl lasă la Efes pentru a supraveghea lucrarea de acolo (1 Tim. 1:3), dar 
când este iarăşi închis, apostolul îl roagă să vină alături de el la Roma (2 Tim. 
4:9, 21). Textul din Evrei 13:23 ne spune că Timotei însuşi a călcat pe urmele 
apostolului gustând din viața amară a închisorii.

Personalitatea lui Timotei este remarcabilă. Bolnăvicios (1 Tim. 5:23), 
timid (1 Tim. 1:7) şi fără experiență (1 Tim. 4:12), el a lucrat cu devotament 
alături de Pavel, dovedind abilitate de predicator, credincioşie de ucenic, 
râvnă de apostol şi perseverență de misionar.

Autorul: Epistolele pastorale sunt o expresie a grijei apostolului Pavel 
pentru Biserici şi pentru ucenicii pe care el i-a promovat în lucrarea Evan-
gheliei.
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„Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în 
Hristos Isus. Şi ce ai auzit de la mine în fața multor martori, 
încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
învețe şi pe alții” (2 Tim. 2:1-2). 

Extraordinara răspândire a creştinismului din primele veacuri poate fi 
explicată numai dacă ținem seama că atunci Biserica se răspândea nu prin 
„teologie”, ca astăzi, ci prin „ucenicie” (Fapte 18:23-28).

Data: Pavel scrie această scrisoare în preajma anului 63 d.Hr. la puțin 
timp după eliberarea lui din închisoarea de la Roma. Trecuseră 7 ani de când 
apostolul îi avertizase pe presbiterii Bisericii din Efes de pericolul „lupilor 
răpitori” care se vor strecura în Biserică şi nu vor cruța turma (Fapte 20:29-
30). Temerile apostolului se confirmaseră între timp. Urmaşii lui Imeneu şi 
Alexandru, pe care Pavel îi dăduse pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu 
hulească (1 Tim 1:20) ridicaseră din nou capul (1 Tim. 4:1-3). Acum, în Efes 
era lucrător Timotei şi Pavel revine în scrisoarea pe care o trimite asupra 
aceloraşi teme discutate cu episcopii Bisericii.

Contextul scrierii: Timotei primeşte aceste epistole ale lui Pavel în 
timpul şederii lui în Biserica din Efes. Pavel lucrase cu mult spor în oraşul 
acela şi inima lui era legată tare de credincioşii de acolo. De fapt, lucrarea 
lui Dumnezeu în Efes a fost aşa de puternică, iar numărul convertiților la 
creştinism a fost aşa de mare încât, într-un interval de timp de 50 de ani, 
templele păgâne au rămas goale şi multe dintre ele au trebuit închise. Iată ce 
găsim scris în cronica din cartea Faptele Apostolilor:

„În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu 
îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucruri 
privitoare la Împărăția lui Dumnezeu şi căuta să înduplece 
pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți şi 
necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea noro-
dului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei, şi a 
învățat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lu-
crul acesta a ținut doi ani, aşa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei 
şi Greci, au auzit Cuvântul Domnului” (Fapte 19:8-10).

Fără îndoială că expresia: „toți cei ce locuiau în Asia au auzit Cuvântul 
Domnului” nu înseamnă că toți locuitorii Asiei au venit ei înşişi la Pavel 
în Efes sau că toți s-au înscris în şcoala lui Tiran. Răspândirea deosebită a 
Evangheliei s-a făcut prin cei pregătiți de Pavel în acea şcoală a lui Tiran şi 
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trimişi apoi să propovăduiască mai departe. Tactica lucrării lui Pavel a fost 
să atingă personal centrele majore din Imperiu şi să instruiască acolo pe 
lucrătorii care să răspândească apoi în jur Evanghelia. În vremea aceea nu 
existau Seminarii şi nici şcoli teologice. Metoda folosită de apostol pentru 
multiplicarea numărului de vestitori ai Evangheliei este descrisă în cea de-a 
doua epistolă către Timotei:

„Dar tu, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în 
Hristos Isus. Şi ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, 
încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
învețe şi pe alții” (2 Tim. 2:1-2).

Apostolul îl sfătuieşte pe Timotei să preia tactica lui de lucru şi să „se 
multiplice” pe sine, instruind lucrători care să poarte mai departe Evanghe-
lia. În textul de mai sus, sunt cuprinse patru niveluri de lucrători implicați în 
lucrarea creştină:

1) Pavel – l-a instruit pe Timotei şi pe mulți alții („în fața 
multor martori”);

2) Timotei – este îndemnat să încredințeze învățătura 
primită la alți „oameni de încredere”;

3) Aceşti „oameni de încredere” – vor trebui aleşi după capa-
citatea lor de a fi „în stare să învețe şi pe alții”;

4) Acei „alții” necunoscuți încă, dar care se vor integra apoi 
în această „ştafetă nevăzută” a Evangheliei.

Un alt lucru pe care trebuie să-l spunem despre caracteristicile acelei 
perioade este faptul că în vremea aceea Bisericile nu aveau clădiri afectate 
ținerii de servicii divine. Grupurile de creştini se întruneau în casele celor 
credincioşi (Rom. 16:5, 23), în aer liber sau în săli luate cu chirie (Fapte 
8-10). Clădirile de Biserici au apărut numai după 200 de ani de la moartea 
lui Pavel, când, în urma decretului dat de Constantin cel Mare, a fost încetată 
persecuția asupra credincioşilor şi creştinismul a devenit religie de Stat. În 
vremea lui Timotei, existau sute de „Biserici” mici care se adunau prin case 
(Filimon v. 2), sub călăuzirea unor lideri locali numiți fie „presbiteri”, fie 
„păstori”, fie „episcopi” (Fapte 20:17, 28).

Conţinutul cărţii: Epistolele către Timotei şi Tit sunt veritabile cursuri 
de „teologie pastorală”. Oricine vrea să-l aibă pe Pavel drept profesor, poate 
citi aceste lucrări ale lui. În vremea aceea, Timotei a funcționat ca reprezen-
tant apostolic în Efes şi probabil în alte părți ale Asiei. Misiunea lui a fost să 
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„aşeze presbiteri”, să corecteze învățăturile greşite şi să supravegheze viața 
Bisericilor înființate de Pavel. Din textul cărții reiese clar că epistola este o 
continuare a învățăturilor pe care Pavel i le-a dat lui Timotei prin viu grai 
(1 Tim. 1:3-4). Scopul urmărit de Pavel cu colaboratorii săi mai tineri este 
exprimat foarte clar în 1 Tim. 3:14-15: „Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că 
voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porți 
în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului.”

Cine citeşte cu atenție scrisorile pastorale scrise de Pavel observă 
foarte repede că toate sunt un fel de testament al apostolului. Ucenicii lui 
sunt îndemnați în mod repetat să „păstreze” ceea ce le fusese încredințat 
(1 Tim. 1:18-19; 3:9; 6:14, 20; 2 Tim. 1:13-14; 2:2). Averea lăsată de apos-
tol urmaşilor săi este identificată în 1 Tim. 1:11: „Evanghelia slavei fericitu-
lui Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie”. Epistolele pastorale sunt o 
ilustrare a schimbului de ştafetă dintre două generații de lucrători: Pavel i-a 
crescut pe colaboratorii săi prin exemplu personal şi prin învățătură (Filip. 
3:17; 4:9). Acum este rândul lui Timotei să ducă ştafeta mai departe. Metoda 
de creştere trebuie să rămână mereu aceeaşi: exemplul personal şi învățătura 
(1 Tim. 4:12-13, 16).

Conținutul epistolei este foarte clar şi foarte sistematic aşezat: după o 
scurtă explicare a motivului pentru care a fost scrisă cartea (1 Tim. 1:1-17), 
urmează îndemnul lui Pavel pentru „păstrarea” moştenirii spirituale lăsate 
de Pavel (1 Tim. 1:18-20). Acest „depozit de învățătură” este apoi descris în 
două secțiuni caracteristice: prima parte cuprinde învățătura despre Biserică 
şi despre organizarea ei (1 Tim. 2 şi 3), iar a doua parte cuprinde învățătura 
despre lucrătorul creştin şi despre felul lui de comportament față de diferite 
categorii de credincioşi din Biserică (1 Tim. 4-6).

Cuvinte cheie şi teme caracteristice: Tema întregii cărți este 
sintetizată în următoarea expresie: „Ca să ştii cum să te porți în Biserică” (1 
Tim. 3:15).

1 Timotei şi Tit sunt cele două epistole care ne prezintă caracterul şi ca-
racteristicile liderilor spirituali ai Bisericii: 

- ce sunt ei în ei înşişi (1 Tim. 3:2), 
- ce sunt ei în relațiile cu alții (1 Tim. 3:3), 
- ce sunt ei în familiile lor (1 Tim. 3:4-5) 
- ce sunt ei în relațiile cu lumea din jur (1 Tim. 3:6-7).
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SCHIŢA CĂRŢII

„Manualul presbiterilor”
Cap.1 – Stai la datorie!
  De dragul lucrării – 1:1-11
  De dragul Domnului Isus – 1:12-17
  De dragul tău – 1:18-20
I. Biserica şi organizarea ei 2-3 
  a. Lucrarea în Biserică, 2:1-7
  b. Rugăciunea în Biserică, 2:8
  c. Poziția femeii în Biserică, 2:9-15
  d. Lucrătorii Bisericii
   Presbiterii, 3:1-7
   Diaconii, 3:8-14
II. Conduita lucrătorului creştin 4-6 
  a. În combaterea învățătorilor mincinoşi, 4:1-6
  b. În practicarea evlaviei, 4:7-11
  c. Într-o pildă de viață şi învățătură, 4:11-16
  d. În relațiile cu cei tineri şi cu cei bătrâni, 5:1-2
  e. În îngrijirea văduvelor din Biserică, 4:3-16
  f. În relațiile cu ceilalți presbiteri, 5:17-25
  g. În relațiile cu cei aflați în robie, 6:1-8
  h. În relațiile cu cei bogați, 6:9-19
Repetarea îndemnului, 6:20-21

Cometariu la text

O privire generală: 1 Timotei este o epistolă pastorală din care 
lucrătorii creștini pot afla „cum trebuie să se poarte în adunare” (3:15). Apos-
tolul recomandă predicarea adevărului (cap. 1, 4), rugăciunea (cap. 2) și pro-
movarea unor lideri calificați (cap. 3). Pavel încheie cu sfaturi pentru com-
portamentul specific față de diferite categorii de oameni din adunare (cap. 
5-6).
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„Har, îndurare, pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la 
Hristos Isus, Domnul nostru” (Romani 1:7; 1 Timotei 1:2).

Fără îndoială, aceasta este formula de început favorită a lui Pavel. Apos-
tolul o folosește de zece ori la începutul sau la sfârșitul epistolelor sale (Ro-
mani 1:7; 1 Corinteni 1:3; 2 Corinteni 1:2; Galateni 1:3; Efeseni 1:2; Filipe-
ni 1:2; Coloseni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1; 2 Tesaloniceni 1:2; Filimon v. 3). În 
toate epistolele sale scrise către o adunare, Pavel folosește „har și pace”, ca 
o dorință a lui pentru ele. Când a scris celor împreună-lucrători cu el, le-a 
transmis aceeași dorință, însă a adăugat și cuvântul „îndurare” (1 Timotei 
1:2; 2 Timotei 1:2; Tit 1:4).

Noi, cei credincioși, am fost mântuiți prin har, însă avem nevoie în conti-
nuare de har ca să fim păziți și susținuți, și acest har îl dorea apostolul pen-
tru sfinții din adunările cărora le scria. Am primit pace cu Dumnezeu atunci 
când am fost mântuiți, însă avem nevoie de pacea lui Dumnezeu în multele 
situații dificile prin care trecem. Ce minunat să știm că harul și pacea sunt 
întotdeauna la dispoziția noastră! Să ne folosim de ele tot mai mult, zi de zi!

Când a fost necăjit de acel „țepuș în carne”, după experiența minunată 
pe care o avusese în cel de-al treilea cer, Pavel ne spune, în 2 Corinteni 12: 
„De trei ori L-am rugat pe Domnul ca să-l depărteze de la mine”. Acest lu-
cru nu s-a întâmplat, ci Domnul i-a oferit lui Pavel un mare adevăr: „Harul 
Meu îți este de ajuns, pentru că puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune”. 
Mai departe, el spune chiar că își găsea plăcerea în slăbiciunile sale, pentru 
ca puterea lui Hristos să rămână peste el. El a acceptat pe deplin răspunsul 
Domnului și, în consecință, s-a bucurat de pacea lui Dumnezeu. 

Capitolul 1 – Despre perseverență – Stai la datorie!

Lucrarea din Efes n-a fost ușoară și Timotei era gata să-și părăsească pos-
tul și să meargă în altă parte, dar apostolul Pavel îl îndeamnă (îi poruncește!) 
să rămână pe loc și să-și continue slujirea (1:3). Există ocazii în care trebuie 
să știm că suntem ,,chemați la oaste” și trebuie să ne supunem celor ce au 
autoritate asupra noastră.

„Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile 
făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta 
cea bună” – (1:18).
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La ora scrierii, Pavel era prospăt eliberat din închisoarea Romei și în 
vizită la Filipi sau în casa lui Filimon. Scrisoarea aceasta este un îndemn la 
statornicie și o reașezare a priorităților lucrării în Biserică pe vreme de criză.

Data viitoare când îți vine să pleci din cauza greutăților, ia în seamă argu-
mentele pentru care Pavel îi spune lui Timotei să n-o facă.

De dragul lucrării (1-11). Avertismentele date de apostol presbiterilor 
din Efes în trecut de Pavel s-au dovedit întemeiate: învățătorii mincinoși au 
pătruns în adunare (Fapte 20:28-30). Pavel îi spune lui Timotei: „Dacă tu 
pleci, uită-te bine pe mâinile cui rămâne lucrarea din Efes! Poți să o lași pe 
mâinile celor ce s-au depărtat de adevăr și năucesc oamenii cu flecăriile lor 
ignorante? Nu pleca, ci „poruncește” unor astfel de oameni să tacă. Fii ferm 
și categoric, așa cum te-am învățat!”

Datoria unui lucrător este să spună oamenilor adevărul. Dacă-și părăsește 
turma, ea rămâne pe mâna unor palavragii neștiutori, dar agresivi. Cel care 
fuge nu este păstor, ci mercenar tocmit cu ziua (Ioan 10:12-13).

De dragul Domnului Isus (12-17). El a murit ca să-i mântuiască pe 
păcătoși și-i echipează pe cei chemați în lucrare să o poată duce până la 
capăt. Era în joc nu numai renumele lui Timotei, ci renumele Domnului Isus. 
Plecarea din Efes ar fi proiectat asupra cetății imaginea unui Hristos nepu-
tincios. Apostolul se dă pe sine însuși exemplu de neputință și nevrednicie 
transformate în slujire biruitoare. Același Dumnezeu care l-a ridicat pe Pavel 
prin Hristos îl poate susține în lucrare pe Timotei – și pe fiecare dintre noi. 
El este credincios și-și duce lucrarea pănâ la capăt!

De dragul lui însuși (18-20). Greutățile din Efes erau doar examene 
pe care Timotei era chemat să le treacă cu bine. Plecarea ar fi însemnat 
prăbușirea la examen. Viața este o luptă și slujirea nu poate fi altceva!

Dacă fugim de la greu ne păgubim singuri de ocaziile noastre de creștere, 
de biruință și de glorificare a lui Dumnezeu. Când bate vântul încercărilor, 
așază-ți pânzele corăbiei în poziția corectă și lasă-l pe Domnul Isus să țină 
cârma. Altfel, te așteaptă naufragiul ca pe Imineu și Alexandru.

Ce înseamnă acest „dat pe mâna Satanei”?
Expresia folosită de apostolul Pavel când vorbește despre disciplinarea lui 

Imineu și Alexandru este șocantă! Nu există nicio Biserică evanghelică în sta-
tutul căreia să existe astăzi o asemenea formă de disciplinare! Ea pare mult 
prea aspră și prea… din altă lume. Cum este posibil? Ne-am îndepărtat noi 
de învățătura lui Pavel sau a fost el prea exagerat atunci când a scris aceste 
lucruri?
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„Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am 
dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu hulească.” (1 Tim. 
1:20).

Chiar dacă noi nu vorbim despre ea în acești termeni, nu înseamnă că o 
astfel de disciplinare dumnezeiască nu există și astăzi. Dimpotrivă! Ea este 
o practică a lui Dumnezeu și prin urmare se întâmplă în Biserică. Dacă n-o 
facem noi, o face Dumnezeu însuși.

„Darea pe mâna Satanei” înseamnă scoaterea de sub protecția divină a 
cuiva. Pentru cititorul atent, Biblia menționează multe cazuri de genul aces-
ta. Iată doar câteva dintre ele:

• Iov – Iov 1:12; 2:6;
• Saul – chinuit de un duh rău – 1 Sam. 16;
• David ațâțat de Satan să numere poporul – 1 Cronici 21:1;
• Domnul Isus dus să fie ispitit în pustie – Mat. 4;
• Apostolul Pavel – solul Satanei ca un țepuș în carne – 1 

Cor. 12;
• Curvarul din Corint care a suferit distrugerea trupului  – 1 

Cor. 5;
• Petru – înștiințat că Satan a cerut să ne cearnă – Luca 

22:31;
• Iuda – ni se spune că a intrat Satana în el  – 1 Ioan 13:27;
• Anania și Safira – le-a umplut Satan inima și au fost 

omorâți – Fapte 5:1-11.

Într-un sens foarte real, orice creștin care este exclus din adunarea co-
piilor lui Dumnezeu, este lăsat afară ca să simtă apăsarea Satanei și să se 
pocăiască. În acest spirit trebuie înțeleasă avertizarea apostolică pe care o 
rostim la Cina Domnului:

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce 
din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine 
mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu 
deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între 
voi mulți neputincioşi şi bolnavi şi nu puțini dorm. Dacă ne-
am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, 
suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lu-
mea” (1 Cor. 11:28-32).
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Capitolul 1 al epistolei lui Pavel către Timotei este un îndemn la respon-
sabilitate. Cineva a definit responsabilitatea drept „răspunsul” nostru la „abi-
litatea lui Dumnezeu” („our response to God’s ability”).

Capitolul 2 – Despre priorități și despre rugăciune

Biserica nu este un bâlci în care fiecare scamator își face numărul fără 
să-i pese de ceilalți! Principiul fundamental al manifestărilor în Biserică este 
„Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.” (1 Cor. 14:40). Se 
pare că Timotei avea probleme cu implementarea lui în adunarea pe care o 
păstorea în Efes, iar bărbații și femeile uitaseră care le este locul și rolul lor 
specific.

„Biserica este un organism” mi-a spus odată un păstor „așa că nu tre-
buie să punem prea mult accent pe organizare. Trebuie să trăim în libertatea 
Duhului.” Eu am răspuns: „Dar dacă un organism este dezorganizat, moare! 
Viața este cea mai organizată formă de existență a materiei. Sigur că sunt 
de acord când spui că trebuie să-I dăm libertate Duhului Sfânt să lucreze, 
dar nici Duhul lui Dumnezeu nu este liber să nu asculte Cuvântul lui Dum-
nezeu.” 

De foarte multe ori, cei care proclamă „libertatea Duhului” trăiesc ei înșiși 
sub îndemnurile firii pământești, nu umblă călăuziți de Duhul lui Dum-
nezeu. „Libertatea” pe care o cer ei nu este altceva decât o formă de anarhie 
în care să li se permită să facă tot ce poftesc.

Ca să contracareze această tendință, apostolul Pavel retrasează în acest 
capitol care este rolul Bisericii și care sunt pozițiile și lucrările specifice pen-
tru bărbați și pentru femei.

Care este cea mai vitală lucrare dintr-o adunare locală? După apostolul 
Pavel, cea mai vitală lucrare este rugăciunea! Având în vedere că Timotei 
era copleșit și descurajat de problemele din Efes, nu e de mirare că apos-
tolul îl trage din planul conflictelor cu oamenii spre rezolvarea lor în planul 
părtășiei cu Dumnezeu. În al doilea rând, capitolul acesta, în partea a doua, 
face rânduială puțin în privința implicării femeilor în lucrare. De prea multe 
ori, problemele din Biserică au apărut din cauza unor probleme nerezolvate 
în viața de familie. Biserica este familia cea mare, după cum familia este Bi-
serica cea mică. Amândouă trebuie așezate pe tiparul stabilit de Dumnezeu.
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Prioritatea rugăciunii (2:1-7). De ce este rugăciunea cea mai vitală 
lucrare din viața celor credincioși? Pentru că prin ea suntem cei care 
determinăm ce vor face cei mai importanți oameni de pe pământ. O 
rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru cei care conduc societatea este mai 
eficientă decât o petiție adresată lor. Avem privilegiul de a sta de vorbă cu 
Dumnezeu despre cei rânduiți de El să conducă vremelnic treburile oame-
nilor pe pământ. Asta nu înseamnă că urmărim anumite scopuri politice, 
ci că dorim din partea politicienilor doar două lucruri: să fim lăsați să du-
cem o viață pașnică și să avem libertatea de a vesti Evanghelia. O expresie 
prioritară a acestei Evanghelii este că dorim sincer mântuirea celor care 
conduc societatea, privindu-i cu aceeași ochi cu care-i privește și Dumnezeu.

Este trist că rugăciunea și-a pierdut din valoare în Biserici. „Dacă anunț 
că vom avea la Biserică o masă, vin oamenii și de peste deal, dar dacă anunț 
o oră de rugăciune specială nu vin nici măcar cei din Comitetul Bisericii”, 
mi-a mărturisit un prieten.

Peter Deyneka, Sr., fondatorul organizației „Slavic Gospel Association”, 
avea o zicală: „Multă rugăciune, multă putere! Fără rugăciune, fără putere!” 
În Biserica primară, rugăciunea a fost pusă la același nivel cu propovăduirea 
(Fapte 6:4).

Astăzi, mulți păstori cheltuiesc mai mult timp pregătindu-se pentru 
anunțuri decât pentru rugăciunea care ar trebui să le însoțească. Ei stau 
un timp îndelungat la pregătirea unei predici, dar nu-și pregătesc din timp 
rugăciunile rostite de la amvon. Nu-i de mirare că ele sunt „de rutină”, for-
male și pline de automatisme. Nu spun că trebuie să învățăm rugăciunile pe 
dinafară, dar ar rebui să ne preocupăm să nu repetăm în fiecare Duminică 
aceleași cuvinte.

Rugăciunea poate fi asemenea unui buchet cu flori felurite. Apostolul Pa-
vel enumeră câteva caracteristici pe care le poate avea rugăciunea: „să faceți 
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri” (1 Tim. 2:1).

Rugăciunea este cel mai „bun” lucru pe care-l putem face atunci când ne 
închinăm împreună lui Dumnezeu. Trebuie să facem distincție între ceea ce 
este „bun” și ceea ce nu este. Pavel folosește cuvântul „bun” sau „bine” de 
foarte multe ori în scrierile sale. Este felul lui de a-și sublinia recomandările 
și preferințele (1 Tim. 1:8, 18; 2:3; 3:1, 7, 13; 4:4, 6; 5:4, 10, 25; 6:12-13, 18-
19; 2 Tim. 1:14; 2:3; 4:7; Tit 2:7, 14; 3:8, 14).

Poziția bărbatului la rugăciune (2:8). Expresia „vreau dar” pe care o 
folosește Pavel exprimă rânduiala stabilită de apostol în Biserici cu privire 
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la viața de rugăciune. Pavel prescrie o poziție a inimii, mult mai importantă 
decât poziția corpului. De fapt, prima o va determina întotdeauna pe a doua, 
nu invers.

Dacă urmărim cuvintele din acest verset înțelegem repede că aposto-
lul stabilise că rugăciunea nu trebuie restrânsă doar la un anumit loc („să 
se roage în orice loc”), că ea trebuie făcută doar ca o însoțitoare a unei vieți 
neprihănite, altfel n-are nicio putere („să ridice spre cer mâini curate”), că ea 
nu trebuie făcută la mânie și că ea trebuie să fie o respirație a credinței (vezi 
și Iacov 1:6-7). Inima celui care se roagă trebuie să fie acordată cu inima lui 
Dumnezeu, ca un instrument activ în concertul universal al voii Sale.

Obiceiul evreilor era să se roage cu mâinile ridicate, spre cer. Obiceiul 
nostru este să ne rugăm cu capul plecat, cu mâinile împreunate și cu ochii 
închiși. Niciuna din aceste poziții nu este obligatorii și nu ne aduce un avan-
taj înaintea lui Dumnezeu.

În Biblie găsim că oamenii s-au rugat în picioare, cu mâinile întinse (1 
Regi 8:22); în genunchi (Dan. 6:10); în picioare (Luca 18:11); așezați (2 Sam. 
7:18); cu capul plecat (Gen. 24:26); cu privirea în sus (Ioan 17:1); prosternați 
la pământ (Gen. 17:3). Un misionar a povestit că cea mai aprinsă și mai 
ascultată rugăciune a sa a fost când era legat și cu capul în jos deasupra unei 
fântâni în care doreau să-l înece, dar el nu i-a sfătuit pe ascultători să aștepte 
să ajungă și ei într-o asemenea postură.

Problemele femeii la rugăciune (2:9-15). Este fundamental să înțelegem 
că Evanghelia creștină a rdicat femeia pe aceeași palier de activitate 
duhovnicească cu bărbatul. Ea are aceeași trecere înaintea lui Dumnezeu. 
Postulatul acesta a dus la eliberarea femeilor din Imperiul Roman. Unele 
dintre ele n-au știut cum să se poarte în libertatea primită, producând 
tulburare în armonia familiei și a Bisericii. Apostolul Pavel readuce aminte 
tuturor că ordinea din familie și Biserică este bazată pe ordinea stabilită de 
Dumnezeu în creație. Egalitatea în valoare nu înseamnă scoaterea femeii 
din tiparul divin stabilit de Dumnezeu pentru protecția ei, nu pentru perse-
cutarea ei. Viața publică a femeii nu trebuie să fie un spectacol, ci o slujire, 
iar ceea ce poartă pe ea nu trebuie să fie o expoziție, ci o expresie a modes-
tiei. În domeniul rugăciunii, ca și în toate celelalte, femeia trebuie să se 
împodobească cu smerenie, cu decență și cu evlavie. Rânduiala aceasta a fost 
așezată în Biserici și de Petru (1 Petru 3:1-6). Ca și în cazul Evei din rai, acti-
vitatea femeii poate aduce asupra bărbatului binecuvântarea sau… blestemul 
(Filipeni 4:2-3).
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„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în 
chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici 
cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte 
bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Fe-
meia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau 
voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci 
să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam şi apoi Eva. 
Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut 
vinovată de călcarea poruncii. Totuşi ea va fi mântuită prin 
naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste 
şi în sfințenie” (1 Tim. 2:9-15).

Expresia „cu toată supunerea” a reușit să-i sperie și să-i ofenseze pe mulți 
și mai ales pe… multe. Unii l-au etichetat pe apostolul Pavel drept „un burlac 
scorțos” pornit împotriva femeilor. Cei care credem în inspirația Scripturi-
lor știm că ce scrie Pavel vine de la Dumnezeu, nu de la oameni. Dacă nu ne 
place ceva din Biblie n-ar trebui să ne certăm cu Pavel (sau cu Petru, 1 Petru 
3:1-7), ci cu Dumnezeu care i-a inspirat să scrie (2 Tim. 3:16-17).

Termenul tradus „supunere” în 1 Timotei 2:11 este tradus la fel în alte 
două pasaje:

„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți 
supuse bărbaților voştri ca Domnului, căci bărbatul este capul 
nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuito-
rul trupului. Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot 
aşa şi nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile” 
(Efes. 5:21-24).

„Nevestelor, fiți supuse bărbaților voştri, cum se cuvine în 
Domnul” (Col. 3:18).

El se referă la poziție, nu la valoare. În armată, termenul folosit este „su-
bordonare”. Oricine a făcut armata știe că „rangul” determină autoritatea 
și poziția, nu valoarea sau abilitatea. Un colonel este așezat mai sus în rang 
decât un sergent, dar asta nu garantează că cel dintâi are calități umane mai 
bune ca cel din urmă. Rangul permanentizează disciplina și la fel trebuie să 
fie și în adunarea sfinților:

„Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială” (1 
Cor. 14:40).
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Dumnezeu a rânduit în societate, instituții: familia, Biserica și statul. Fie-
care dintre ele sunt stabilizate prin ordine și supunere. Copiii trebuie să se 
supună părinților „căci este drept” (Efes. 6:1). Lucrătorii trebuie să se supună 
stăpânilor lor (Efes. 6:5-8). Cetățenii trebuie să se supună autorităților sta-
tale (Rom. 13; 1 Petru 2:13-20). Subordonare nu înseamnă subjugare.

Apostolul Pavel a respectat valoarea femeilor în lucrarea creștină. 
Revoluționar față de ceea ce era atunci în societate, el a predicat egalitatea 
femeii și bărbatului înaintea lui Dumnezeu (Gal. 3:28). În finalul epistolei 
către creștinii din Roma, Pavel salută pe nume nu mai puțin de opt femei, iar 
pe Fivi, purtătoarea epistolei lui o prezintă ca „diaconiță a Bisericii din Efes” 
(Rom. 16:1). Pavel ne spune că a lucrat împreună cu femei în lucrarea Evan-
gheliei:

„Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând 
în Domnul. Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în 
ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine 
pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalți tovarăşi de lucru ai 
mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții” (Filip. 4:2-3).

Cum trebuie atunci să înțelegem recomandarea „Femeia să învețe în 
tăcere” (1 Tim. 2:11)? În primul rând trebuie să spunem că „în tăcere” nu este 
cea mai fericită traducere. Termenul original apare și în 1 Tim. 2:2, unde este 
tradus prin „pașnică și liniștită”. Acest termen nu interzice propovăduirea 
Evangheliei, pentru că în textul citat denumește activitatea tuturor 
creștinilor, ci subliniază o atitudine de lucru. Unele femei din adunarea din 
Efes abuzau de libertatea creștină și tulburau serviciile de închinare.

În epsitola către Tit, Pavel îndeamnă femeile să învețe în adunare:

„Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare 
cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să 
învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-
şi iubească bărbații şi copiii” (Tit 2:3-4).

Apostolul laudă bunica și mama lui Timotei pentru că i-au transmis 
învățătura creștină:

„Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a 
sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt 
încredințat că şi în tine… Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi” 
(2 Tim. 1:5; 3:15).
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Nu este nimic rău cu o femeie care-l învață sau corectează pe un bărbat 
în particular, așa cum a făcut, alături de Acuila, Priscila cu Apolo (Fapte 
18:24-28). Este însă foarte rău, chiar împotriva naturii și a ordinii stabilite 
de Dumnezeu la creație ca o femeie să se ridice „în rang” deasupra bărbaților 
din adunările creștine.

„Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie în 
credință, în dragoste și în sfințenie” (1 Tim. 2:15).

Versetul acesta nu este un îndemn pentru familii foarte numeroase. 
Nu în numărul nașterilor stă „mântuirea” femeilor! Dacă ar fi așa, textul 
pomenește numai despre „nașterea de fii”. Ce s-ar face femeia care naște nu-
mai fete?

Textul spune că Dumnezeu a rânduit o frumoasă armonie în exersarea 
autorității și a influenței în lume. El a dat conducerea societății pe mâna 
bărbaților, dar a dat formarea băieților pe mâna femeilor. Până și limba 
noastră se numește „limba maternă”. Un proverb spune: „Mâna care mișcă 
leagănul determină caracterul celui care va ocupa într-o zi tronul!”

Închei acest capitol cu două citate:

„Femeia din Biserică și soția de acasă își va găsi împlinirea 
dacă înțelege să se poarte cu bucurie într-o dependență smerită, 
nu într-o capitulare bombănitoare.” – Elisabeth Elliot

„O femeie așa cum trebuie este cel mai iscusit lucru de pe 
pământ. Prin rugăciune și prin influența ei creativă asupra 
soțului, ea mișcă atât mâna care mișcă universul, cât și mâna 
care mișcă lucrurile de pe pământ. Femeile au fost ultimele 
sub cruce și cele dintâi la mormântul deschis. Biserica le este 
îndatorată femeilor mai mult decât vom putea spune vreodată. 
Iar familiile noastre le sunt îndatorate încă și mai mult pentru 
ceea ce fac ele ca soții și ca mame.” – Dr. Agoste

Capitolul 3 – Despre caracterul conducătorilor

Culmea! Biserica din Efes suferea nu din lipsă de lucrători, ci din cauza 
celor răi! Ei fuseseră promovați în lucrare pe criterii nebiblice. Nu-i de mi-
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rare că apostolul Pavel începe printr-o recomandare condiționată imediat de 
criterii foarte precise:

„Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvneşte cineva să 
fie episcop, doreşte un lucru bun”. Dar trebuie ca episcopul să 
fie…” (1 Tim. 3:1-2).

Din cauza dezordinii din Efes avem astăzi învățătura apostolului Pavel 
despre caracterul și caracteristicile spirituale ale presbiterilor.

Spre deosebire de ceilalți lideri din lume, presbiterii trebuiesc cercetați și 
promovați în acord cu normele prevăzute în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu 
trebuie să fie aleși pe baza abilităților lor naturale (descurcăreți, cu succes 
financiar, populari etc.), ci pe baza calificativelor lor spirituale și a darurilor 
duhovnicești pe care Biserica le recunoaște.

Chemarea la slujba de presbiter este o chemare înaltă și asupra celor 
aleși pentru această slujire apasă o responsabilitate mai mare decât asupra 
celorlalți credincioși din adunare. Autorul epistolei către Evrei ne spune des-
pre presbiteri că ei: „priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să 
dea socoteală de ele” (Evrei 13:17).

Din cauza realității descrise mai sus, Biblia pretinde celor care doresc să 
„fie episcopi”, o serie de calități și caracteristici pe care le găsim enumerate 
în 1 Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9.  

Ambele liste de calificative încep cu același calificativ general: „fără 
prihană”. Aceasta include într-un sens larg toate calificativele enumerate 
după el. A fi „fără prihană” implică ideea de a fi deasupra oricărui reproș. 
Un presbiter trebuie să fie un model pentru ceilalți. (Exemplu: Dacă el a fost 
divorțat sau dacă a fost implicat într-o afacere murdară, aceste lucruri ar 
putea să-l pună în imposibilitatea de a lua măsuri disciplinare asupra celor 
aflați în situații asemănătoare.)

Celelalte calificative enumerate în pasajele amintite sunt mult mai speci-
fice și se împart în patru categorii distincte:

1. Calificative personale
În întregul lor, ele definesc un caracter de o înaltă moralitate.
„Bărbatul unei singure neveste” – arată că un presbiter trebuie să fie un 

soț credincios soției sale, trăind o viață conjugală curată, fără relații sau ati-
tudini adulterine. Aceasta nu are însă nicio legătură cu vreun divorț anterior 
convertirii și nici nu interzice celor necăsătoriți promovarea în slujire.

„Cumpătat” – înseamnă să nu aibă niciun fel de excese în viață.
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„Înțelept” – înseamnă să fie sensibil și cu o minte ageră, dar mai ales 
înseamnă să fie gata să pună în practică tot ce învață în Cuvântul lui Dum-
nezeu.

„Vrednic de cinste” – înseamnă a avea o purtare bună care să-i atragă res-
pectul celor din jur.

„Nu încăpățânat” – înseamnă să nu fie interesat mai mult să facă ceea 
ce-i place, decât să slujească acolo unde i se spune.

„Nici mânios” (blând) – înseamnă să aibă stăpânire de sine.
„Drept” – înseamnă să știe să dea fiecăruia ce i se cuvine.
„Devotat” (consacrat) – înseamnă să-și îndeplinească datoria față de 

Dumnezeu în consacrare totală.
„Nu iubitor de bani” (nici lacom de câștig mârșav) – înseamnă că viața lui 

nu trebuie subordonată acumulării de bunuri materiale.
2. Calificative în viața de familie
– Cuvântul lui Dumnezeu reglementează viața de familie.
„Să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința” (aceasta pare a se referi la 

copiii mici), „având copiii credincioși” (aceasta pare a se referi la cei destul 
de vârstnici pentru a fi direct răspunzători în fața lui Dumnezeu).

„Să-și chivernisească bine casa” – altfel, bărbatul acela nu va ști cum să 
îngrijească de Biserica lui Dumnezeu.

3. Calificative în relațiile cu alții
În relațiile interpersonale, un presbiter trebuie:
„Să nu fie nici bețiv” – aceasta interzice cu desăvârșire beția.
„Nici bătăuș” – aceasta interzice pornirile revanșarde și pune o stavilă 

firilor iuți la mânie.
„Să fie blând, nu gâlcevitor față de alții” – se explică de la sine.
„Să fie primitor de oaspeți” – aceasta înseamnă că un presbiter trebuie 

să-și pună casa la dispoziția lucrării și că dragostea de oameni trebuie să se 
manifeste și prin sacrificiul comodității căminului.

„Iubitor de bine” – înseamnă că el trebuie să caute binele altora și că el se 
va bucura din toată inima de reușitele celorlalți.

„Să aibă o bună mărturie din partea celor din afară” – această calitate este 
foarte necesară pentru credibilitatea mesajului Evangheliei. Conducătorii Bi-
sericii nu au voie să fie învinuiți de ipocrizie de către cei din lume.

4. Calificative în viața de credință
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Acestea sunt calificative spirituale și măsoară creșterea și maturizarea.
„Să nu fie întors la Domnul de curând” – înseamnă să nu fie proaspăt 

convertit și nu are prea mult de-a face cu vârsta (Timotei era tânăr, dar 
aceasta nu i-a fost un handicap – „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea”, 
1 Timotei 4:12). Acest calificativ pretinde maturitatea spirituală ca pe o 
condiție prealabilă slujirii ca presbiter.

„Să fie în stare să învețe pe alții” – presupune o temeinică cunoaștere a 
Scripturilor și abilitatea de a se face ascultat și înțeles de ceilalți.

„Să fie în stare să sfătuiască” – aceasta cere o experiență personală bogată 
și un deosebit simț de sensibilitate în înțelegerea problemelor celorlalți. Cea 
mai bună sfătuire este rezultatul înțelegerii corecte a Cuvântului lui Dum-
nezeu și a felului în care el este „de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17).

„Să înfrunte pe potrivnici” – Ca și păstorul, presbiterul trebuie să apere 
turma de „lupii răpitori”. Mulți dintre aceștia vin să atace din interior, 
„îmbrăcați în piele de oaie”. „Știu bine că…, se vor vârî între voi lupi răpitori, 
care nu vor cruța turma;  și se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vă 
vor învăța lucruri stricăcioase, ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea, 
vegheați!” (Faptele Apostolilor 20:29-31).

Nu există creștere spirituală fără creștere în cunoașterea Cuvântului! Atât 
cel ce vrea „să fie episcop”, cât și cel ce ocupă această poziție de multă vreme, 
trebuie să stăruiască în „citire și în învățătura pe care o dau altora”. Un pres-
biter trebuie să aibă o îndoită abilitate în sfera Cuvântului.  El trebuie să fie 
în stare să învețe pentru sine și în stare să-i învețe și pe ceilalți. El trebuie să 
primească învățătura și să o dea celorlalți. Îngâmfarea l-ar putea împiedica 
de la prima, iar comoditatea și teama de concurență, de la a doua.  Iată de 
ce, un presbiter nu trebuie să uite că el nu este decât un intermediar între oi 
și „Marele Păstor al oilor” (1 Petru 5:4), niciodată stăpân peste ceilalți („nu 
ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală” – 1 Petru 5:3), și 
niciodată indispensabil sau de neînlocuit („nu de silă, ci de bună voie”, „și în 
legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie” – 1 Petru 5:2, 5).

Un presbiter trebuie să fie ocupat până la pasiune de creșterea celorlalți. 
Nu cu o creștere numerică, ci cu o creșterea spirituală. Nu avem niciun 
drept să-i cerem lui Dumnezeu mai multe oi, atâta timp cât cele ce ne-au 
fost încredințate nu au crescut suficient. Atâta vreme cât în cei prezenți nu 
se vede creșterea, presbiterii Bisericii n-au voie să se gândească la cei din 
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afară. De fapt, un presbiter are în responsabilitate Biserica și în măsura în 
care preocuparea lui va da roade în Biserică, Biserica va avea grijă ea însăși 
de evanghelizarea lumii.

Ca strategie, presbiterul trebuie să se ocupe de oi, încercând să nască 
presbiteri, lăsând „nașterea altor oi” în seama oilor. O turmă bine îngrijită 
și hrănită corespunzător nu va întârzia să se înmulțească. Din păcate, mulți 
presbiteri nu și-au însușit această strategie, iar lucrarea suferă. Ei se is-
tovesc în încercarea de a evangheliza „în afara” Bisericii, în timp ce turma 
încredințată lor arată jalnic și este prea neglijată pentru a-și îndeplini dato-
ria în lume. Cineva spunea că: 

„Se aud prea multe predici de evanghelizare în Biserică și 
mult prea puține în lume”. 

Legea fundamentală a lucrării lui Dumnezeu prin Biserică, este cuprinsă 
de fapt în acest postulat simplu:

Pe măsură ce sfinții se maturizează, ei vor evangheliza în cadrul proprii-
lor sfere de influență și vor atinge cu mesajul mult mai mulți oameni decât ar 
putea atinge păstorul, ca lucrător de unul singur.

Capăitolul 4 – Despre progresul în 
lucrare – O creștere văzută de toți

După ce am citit învățătura lui Pavel despre perseverență (cap. 1), despre 
priorități (cap. 2) și despre personalitate (cap. 3), în capitolul 4 ajungem la 
învățătura lui Pavel despre progresul personal în lucrare.

Ea este expusă în text prin două mișcări. Mai întâi, apostolul îi dă lui 
Timotei exemple pe care NU trebuie să le urmeze, căi de care trebuie să 
se ferească și pe care trebuie să le combată (4:1-8), iar apoi trece la partea 
pozitivă a ecuației, învățându-l cum TREBUIE să fie, spre ce orizont personal 
trebuie să se îndrepte (4:9-16). Sunt alte lucruri care trebuie să se întâmple 
în viața noastră, discret, departe de privirile altora, dar creșterea personală 
în duhovnicie trebuie să fie mărturia noastră prin care să-i influențăm și să-i 
încurajăm pe alții.

Exemple de slujitori neaveniți în lucrare.
Tipul restrictivului legalist trimis între creștini de diavol (4:1-6). El 

contestă înțelepciunea divină înscrisă în legile firii: căsătoria și hrănirea, 
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propunând asceza și regimurile alimentare stupide. Tema este prezentă și în 
Coloseni 2:16-23. Acolo unde apar acestea, este un semn că suținătorii lor 
sunt proprietatea diavolului, oameni „însemnați cu fierul roșu” de către pro-
prietarul lor demonic.

Tipul delirant al povestitorului de tradiții (4:7-8). Lumea este plină de 
basme. Cei mai prolifici povestitori ai lor sunt „babele” din ambele sexe, 
oamenii bătrâni care au pasiune pentru experiențele personale din trecut și 
vor să le predice ca mandatorii pentru cei din noua generație. „Pe vremea 
mea…” Basmele sunt materia primă a tradițiilor. Citeam săptămâna trecută 
ce NU TREBUIE CU NICIUN CHIP să faci în fiecare zi din săptămâna mare. 
Scofală teribilă, domnule! Autorul acestor articole insipide și otrăvitoare a 
uitat cu desăvârșire să ne spună ce trebuie neapărat să facem, cum trebuie să 
ne apropiem de Dumnezeu în aceste zile de comemorare fertilă.

După ce încheie partea negativă a îndemnului său, apostolul Pavel trece la 
expunerea dimensiunilor adevăratei creșteri spirituale. Timotei este îndem-
nat să fie atent asupra lui însuși și asupra învățăturii pe care o răspândește. 
Ca exemplu personal, el trebuie să crească în vorbire, în purtare, în dragoste, 
în credință, în curăție (4:12). Ca atitudine, Timotei trebuie să fugă de pasivi-
tate și plafonare:

„Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat 
prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. 
Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, 
pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți” (1 Tim. 4:14-15).

Ca activitate pastorală, Timotei trebuie să-i mântuiască pe cei aflați în 
grija sa (4:16).

„Fii cu luare-aminte asupra ta însuți şi asupra învățăturii pe 
care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face 
aşa, te vei mântui pe tine însuți şi pe cei ce te ascultă” (4:16).

Trebuie să înțelegem „sensul” în care este folosit aici termenul „mân-
tuire”. Apostolul Pavel nu spune că Timotei poate să-i mântuiască pe alții, în 
sens soteriologic, așa cum nu spune că toți oamenii sunt automat mântuiți 
de Dumnezeu când scrie:

„Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am pus 
nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor 
oamenilor şi mai ales al celor credincioşi” (4:10).
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În contextul acestui capitol, „mântuire” nu înseamnă scăparea oamenilor 
de sub mânia lui Dumnezeu, ci protejarea oamenilor de atacurile furibunde 
ale diavolului.

„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de 
ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să în-
cerce pe locuitorii pământului” (Apocalipsa 3:10).

Într-adevăr, Dumnezeu nu-i îngăduie deocamdată diavolului să se 
dezlănțuie asupra omenirii în toată forța distrugătoare a răutății lui. În sen-
sul acesta, Dumnezeu este deocamdată „mântuitorul tuturor” oamenilor:

„Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea 
când eram încă la voi? Şi acum ştiți bine ce-l opreşte ca să nu se 
descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început 
să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din 
drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit…” (2 Tes. 2:5-8).

Și ce ar putea face diavolul omenirii?

„Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la 
voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puțină vreme” 
(Apoc. 12:12).

Este suficient să aruncăm o privire înapoi și să vedem ce i-a făcut Satan 
lui Iov, atunci când Dumnezeu i-a dat voie:

El i-a făcut pe sabeeni să fure vitele patriarhului (Iov 1:15), a coborât foc 
din cer și a ars în întregime oile și ciobanii patriarhului (Iov 1:16), a făcut ca 
ura haldeilor să-i transforme în ucigașii cămilelor lui Iov (Iov 1:17) și a făcut 
ca un vânt mare să dărâme casa peste copiii lui Iov și să-i omoare pe toți (Iov 
1:18-19). 

Eu cred că și furtuna stârnită pe mare care era cât pe ce să scufunde barca 
în care era Domnul Isus și ucenicii Lui a fost stărnită tot de Satan (Marcu 
4:39). Puterile lui „supranaturale” s-au manifestat și în semnele făcute prin 
vrăjitorii de la curtea lui Faraon (Exod 7:11, 22; 8:7).

Ce-i spune apostolul Pavel lui Timotei aici este că un păstor priceput și 
harnic poate fi instrumentul prin care Dumnezeu își păzește turma și ca un 
turn de scăpare, ca un clopot protector, o „mântuiește” de atacurile celui rău. 
Slavă Domnului că El poate și va face lucrul acesta!
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Capitolul 5 – Despre problemele 
din familia Bisericii

Care sunt motivele care-l fac pe cineva să părăsească lucrarea lui Dum-
nezeu? De ce era Timotei gata să părăsească Biserica din Efes? Capitolul 5 al 
scrisorii apostolului Pavel ne mai spune despre câteva.

Mântuirea ne mută în familia copiilor lui Dumnezeu. Ea stabilește relații 
noi între noi, dar creează și probleme (5:1-2). Nu întotdeauna este așa cum 
descrie Psalmul 133…

„Iată ce plăcut şi ce dulce 
este să locuiască frații împreună!
Este ca untdelemnul de preț, care, turnat pe capul lui,
se pogoară pe barbă,
pe barba lui Aaron,
se pogoară pe marginea veşmintelor lui.
Este ca roua Hermonului,
care se pogoară pe Munții Sionului,
căci acolo dă Domnul binecuvântarea,
viața, pentru veşnicie” (Ps. 133:1-3).

Trebuie să-i tratăm pe alții ca pe cei din familia noastră, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să dăm ajutor oricui ni-l cere (5:3-16), mila trebuie să 
înceapă din familie (5:4, 8, 16), altfel, conducătorii Bisericii pot face mai 
mult rău decât bine cu ajutorul acordat unora. 

Uneori, tulburările apar și pentru că dăm crezare bârfelor neverificate 
(5:19), judecăm cu părtinire (5:21) sau nu verificăm temeinic faptele (5:22). 
Nu toți membrii unei adunări au un caracter la fel de bun ca reputația de 
care se bucură (5:24-25), așa că trebuie să fim veghetori!

Este clar că una din problemele majore ale haosului din Efes era proble-
ma văduvelor care trebuiau susținute financiar. În societatea iudaică exista, 
pe lângă Templu, un sistem de ajutor social destinat celor care nu se puteau 
îngriji singuri. Văduvele erau în mare parte dependente de acest ajutor. Din 
cauza încreștinării, văduvele convertite au fost scoase de pe lista de ajutoare, 
așa că Biserica a trebuit foarte repede să creeze un sistem paralel de întraju-
torare. Abuzurile de tot felul au corupt însă sistemul provocând în Efes ten-
siuni de tot felul. Apostolul scrie că a venit vremea să se facă curățenie și 
propune el însuși câteva linii directoare:
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I. Defectele care descalificau o văduvă de la ajutorul financiar erau:
a. Priorități lumești (5:4-6);
b. Fuga de responsabilitate a familiei (5:4, 8, 16);
c. Vârsta „neîmbelșugată” (sub 60 de ani) (5:8);
d. Imoralitate în trecut (5:8);
e. Lipsa de fapte bune din trecut (5:9).

II. Porunca apostolului pentru văduvele tinere:

a. să se mărite din nou (5:11-12);
b. să nu fie bârfitoare și iscoditoare (5:13);
c. să fie soții, gospodine și mame (5:14);
d. să nu urmeze pe Satan (5:15).

Capitolul 6 – Veghează asupra acestor lucruri

Ultimul capitol al primei scrisori către Timotei se încheie cu câteva 
avertizări apostolice. În ele se vede nu numai înțelepciunea unui om cu 
experiență, ci și discernământul divin în probleme foarte spinoase. Este 
surprinzător să vezi cât de „contemporane” sunt problemele celor din 
Efes! Este evident că natura umană nu s-a prea schimbat între timp, așa că 
soluțiile lui Pavel sunt la fel de valabile și astăzi.

- veghează asupra conflictelor de interes financiar (1 Tim. 6:1-2);
– veghează asupra teologilor teoreticieni gălăgioși (1 Tim. 6:3-5);
– veghează împotriva mirajului bogățiilor (1 Tim. 6:6-10, 17-19);
– veghează asupra mărturiei personale (1 Tim. 6:11-16);
– veghează împotriva asaltului științei fără Dumnezeu (1 Tim. 6:20-
21).

I. Veghează asupra conflictelor de interes financiar (6:1-2)

„Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii 
lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi 
învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni 
credincioşi să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le 
slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefa-
cerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiți. Învață pe oameni 
aceste lucruri şi spune-le apăsat” (1 Tim. 6:1-2).
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La întoarcerea dintr-o vizită în România mi-am dat seama că acolo a 
apărut un conflict intern care n-a existat în Biserici pe vremea comunismu-
lui. Pe vremea mea, eram toți cam la fel de săraci. Acum, în noul capitalism 
instaurat, creștinii s-au văzut foarte repede împărțiți în bogați și săraci, în 
proprietari și chiriași, în patroni și angajați. Situația aceasta generează ten-
siuni și conflicte. Ce bine că apostolul Pavel a adresat această problemă în 
avertizările pe care i le-a dat lui Timotei!

În problema conflictelor de interes financiar vreau să vă atrag atenția 
asupra a două soluționări false și a soluției propuse de Pavel. „Mamona”, 
dumnezeul finanțelor, este și astăzi la fel de agresiv cu creștinii.

„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe 
unul şi va iubi pe celălalt; sau va ține la unul, şi va nesocoti pe 
celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea 
vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți 
mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce 
vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana şi tru-
pul, mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:24-25).

Problema este urgentă și soluționarea foarte necesară. Tensiuni de genul 
acesta pot ruina părtășia creștină și mai ales, mărturia înaintea celor din 
afara Bisericii: „Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat” (1 Tim. 
6:2b).

Problema conflictelor de interes financiar a fost analizată foarte bine de 
Karl Marx. Dacă vă mai aduceți aminte de la orele de economie politică, în 
orice proces de producție apare problema spinoasă a „plusvalorii”. Un inves-
titor vine cu un capital, pune pe picioare o afacere și plătește lucrători. Prin 
munca acestora, capitalul investit inițial se mărește. Să zicem că el a investit 
un milion de dolari și a câștigat în final patru milioane de dolari. Înseamnă 
că el a câștigat trei milioane. Cine are drept la această „plusvaloare”?

Patronul spune că banii sunt ai lui. Angajații spun că munca este a lor 
și fără ea n-ar fi existat profit. Ţineți minte că și Domnul Isus ne-a vorbit 
despre astfel de conflicte de interes financiar în pilda lucrătorilor viei (Mat. 
20:1-16).

Prima soluționare falsă a acestui conflict a fost chiar cea dată de Karl 
Marx. Ea a dus la socialism și a pavat drumul spre comunism. Aplicarea ei 
forțată a dus la moartea a milioane de oameni de pe toate continentele. Sunt 
unii care se mai joacă și astăzi cu flăcările ei. Ce a propus Marx?
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Marele economist a spus că problema trebuie soluționată prin înlocui-
rea patronului cu Statul care devine astfel reprezentantul tuturor cetățenilor 
transformați și ei în proprietari, în patroni ai tuturor lucrurilor. Statul va 
veghea apoi ca „plusvaloarea” să se împartă echitabil tuturor astfel că fiecare, 
în utopia comunistă, „va munci după capacitate și va primi după nevoi”. Pen-
tru că cei bogați n-au primit de bunăvoie o asemenea soluție, Karl Marx și 
Frederic Engels, a propus calea violentă a revoluțiilor proletare, iar Lenin a 
fost cel dintâi care a implementat-o în Rusia.

Necazul cu soluționarea propusă de Marx a fost și este că ea nu ține sea-
ma de natura umană păcătoasă. Nicio utopie nu poate fi construită cu oa-
meni păcătoși. Putem trăi în imaginație în „paradisul pierdut”, dar, în reali-
tate, natura umană ruinează orice idee „bună”. Din cauza naturii păcătoase, 
în relațiile interumane, foarte puțini trăiesc altruist, gândindu-se la alții. În 
realitate, fiecare este pentru el însuși. Cum a anticipat foarte bine în „Ferma 
animalelor”, George Orwell, soluția propusă de Marx a început bine, dar a 
sfârșit-o foarte prost. Ceea ce este animalic în fiecare dintre noi, firea noastră 
pământească, a făcut ca cei ce conduc Statul să devină repede noii patroni 
privilegiați ai națiunii, să trăiască ca niște porci nesățioși și să-i pedepsească 
crunt pe „dizidenții” declarați sumar și rapid „dușmani ai poporului”.  Vă 
mai aduceți aminte de maximele triste?

„Poporul bea șampanie prin reprezentanții lui.” 

„În capitalism a existat exploatarea omului de către om; în 
comunism este invers!”

Soluționarea propusă de Marx a mai eșuat însă și dintr-un alt motiv. Nu 
numai că noii patroni n-au fost la înălțimea chemării lor, ci și marile mase 
ale proletarilor. Omul lucrează cel mai bine când lucrează pentru el însuși. 
Lăsat să lucreze pentru ceea ce nu este al lui, pentru ceilalți, pentru țară, 
pentru viitor, pentru bunăstarea întregului popor sau oricum i s-a mai pro-
pus, omul nu s-a lăsat păcălit. Au apărut delăsările, lucrul „în dorul lelii” și 
procrastinarea. „Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim.” Peste asta 
a apărut „furtul din avutul obștesc”. „Dacă totul este al nostru de ce să nu iau 
și eu puțin acasă?” Aplicată în natura păcătoasă umană, soluția lui Marx a 
adus mult mai mult rău decât bine.

Cealaltă soluționare falsă este să lași frâu liber capitalismului rapace în 
care fiecare să se descurce așa cum poate. „Piața”, spun susținătorii acestei 
soluții, va regla conturile între patroni și lucrători. Nedreptățile se vor rezol-
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va singure pentru că patronii nu pot produce plusvaloare fără angajați, iar 
angajații nu pot avea salarii fără patroni. Nu cred că mai este cazul să ilustrez 
falimentul acestei soluții. Fiecare națiune care a îmbrățișat capitalismul ra-
pace s-a văzut silită să înființeze „amendamente cu drepturile fundamentale 
ale omului” și mecanisme legale care să forțeze pârghiile sociale în folosul 
celor exploatați „la sânge”.

Care este soluția creștină propusă de apostolul Pavel?
Soluționarea conflictului de natură financiară poate fi rezolvată doar prin 

introducerea lui Dumnezeu în ecuație și prin trăirea celor implicați în dra-
goste. Sună simplu, dar nu este chiar așa de ușor! De aceea a scris apostolul: 
„Învață pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat.” 

În Efes, ca pretutindeni, atitudinea celor subordonați față de stăpânii lor 
era orice altceva, dar nu „cinste”, iar faptul că și unii și alții erau creștini, 
complica și mai mult această relație.

„Cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască, sub 
cuvânt că sunt „frați”…” (1 Tim. 6:2).

Este clar că tocmai aceasta se întâmplase! Credincioșii de acolo nu 
învățaseră încă zicala românească „Frate, frate, dar brânza-i pe bani!”. Ca 
unul care am fost pe ambele maluri ale Atlanticului, pot spune că Bisericile 
românești sunt frânte și cutremurate de astfel de conflicte. Am văzut patro-
ni care preferă să lucreze cu „nepocăiții” care sunt mai respectuoși și nu-i 
critică așa de aspru. Și am văzut angajați care fug de patronii creștini care le 
înjumătățesc plata sau le-o amână la sine die („Scârț, scarț/ până marți”).

Principiul care trebuie să reglementeze relațiile dintre patroni și angajați 
trebuie să fie acesta: faceți astfel ca „Numele lui Dumnezeu şi învățătura să 
nu fie vorbite de rău” (1 Tim. 6:1). Este în joc mărturia noastră despre Dum-
nezeu și despre superioritatea învățăturilor Lui pentru viață. Cum să-L in-
cluzi pe Dumnezeu într-o relație financiară? Iată cum o face apostolul Pavel:

„Robilor, ascultați de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi 
cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai 
când sunteți sub ochii lor, ca şi cum ați vrea să plăceți oame-
nilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui 
Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oameni-
lor, căci ştiți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de 
la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 
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Şi voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de 
amenințări, ca unii care ştiți că Stăpânul lor şi al vostru este în 
cer şi că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului” (Efes. 6:5-
9).

„Stăpânilor, dați robilor voştri ce le datorați şi ce li se cuvine, 
căci ştiți că şi voi aveți un Stăpân în cer” (Col 4:1).

Prin felul în care ne purtăm cu alții, decidem felul în care Dumnzeu se va 
purta cu noi, „Să vorbiți şi să lucrați ca nişte oameni care au să fie judecați de 
o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; 
dar mila biruieşte judecata” (Iacov 2:12-13).

Relațiile de muncă sunt doar un fragment din relațiile existente în univer-
sul lui Dumnezeu. În Împărăția Sa, Dumnezeu ne dă El însuși un exemplu 
pe care trebuie să-l urmăm fiecare, iar legea desăvârșită care se manifestă în 
toate relațiile împărăției este dragostea. Numai cine iubește ca Dumnezeu și 
slujește ca Dumnezeu se poate bucura de binele altuia. Iată de unde izvorăște 
această cerință aparent imposibilă a apostolului Pavel:

„Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i disprețuiască sub 
cuvânt că sunt frați, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă 
cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi 
preaiubiți” (1 Tim. 6:2).

Care creștin firesc se bucură de bogăția și progresul patronului său 
creștin? Niciunul! Pentru așa ceva trebuie nașterea din nou și invazia iubirii 
în relațiile interumane. 

Creștinismul nu produce „revoluții”! Soluția apostolică este lipsită de 
violență. Când liderii creștini au încercat să asocieze Evanghelia cu mișcarea 
de emancipare socială din America Latină, s-a produs dezastrul. Majoritatea 
țărilor de acolo au economii în ruină din cauza unei alunecări spre socialism 
motivată fals pe valori presupus creștine. Singura revoluție pe care o pro-
pune Biblia este revoluția inimii, printr-o naștere din nou care să schimbe 
natura umană păcătoasă și să o îmbrace în natura dumnezeiască. Numai 
atunci vor putea trăi oamenii la înălțimea postulatului:

„Nimeni să nu-şi caute (doar) folosul lui, ci fiecare să caute 
folosul altuia” (1 Corinteni 10:24).
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Peste tot pe unde a pătruns, creștinismul adevărat a transformat relațiile 
interumane, așezând frumusețe acolo unde domnea urâciunea egoismului 
rapace, dragoste în loc de ură și facerea de bine în locul răutății.

„Plusvaloarea” definită așa de corect de Marx trebuie administrată sub 
legea supremă a dragostei. Altfel ne înșelăm singuri și cădem înapoi în pla-
sa alergării nebune pentru ceva pe care nu-l putem lua cu noi în veșnicie. 
Fugim sinucigaș după o „fată morgana”, încercând să prindem în mâini un 
nisip care ne scapă printre degete.

„Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să 
luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim 
şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se 
îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț şi în multe pofte 
nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi 
pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi 
unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință şi s-au 
străpuns singuri cu o mulțime de chinuri” (1 Tim. 6:7-10).

Banii sunt o afacere proastă! Plătești pentru ei cu bucăți mari de viață și 
chiar cu… eternitatea!

1 Timotei 6:3-12 – Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața 
veșnică la care ai fost chemat!

1 Timotei 6:3-12 se ocupă cu un singur principiu de viață, care îi 
deosebește pe lucrătorii nevrednici de ceea ce se numește „un om al lui Dum-
nezeu”.

„Ferește-te de astfel de oameni… Iar tu, om al lui Dumnezeu, 
fugi de aceste lucruri” (1 Tim. 6:5b, 11a).

Lucrătorii nevrednici, învățătorii mincinoși, nu sunt oameni „ai 
credinței”, ci oameni care umblă „prin vedere”. Ei urmăresc slava deșartă și 
câștig financiar.

Un om al lui Dumnezeu este unul care a spart găoacea lumii care se poate 
vedea și trăiește prin credință în lumea lucrurilor nevăzute și nădăjduite 
(Evrei 11:1).

„Om al lui Dumnezeu… om al lui Dumnezeu.” Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă în primul rând că el îi aparține lui Dumnezeu, care I s-a pre-

dat pe deplin și în întregime lui Dumnezeu. El nu îi mai aparține acestei 
lumi, trăind „în lume” fără a mai fi însă „din lume” (Ioan 17:11-16). El nu 
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mai aparține unei anumite culturi sau civilizații. Nu mai aparține niciunei 
Biserici, unui comitet sau consiliu ecleziastic; nu aparține unei anumite 
denominații sau asociații care l-a ordinat. El nu mai este omul nimănui, ci 
este „om al lui Dumnezeu”. Acesta este un titlu distinct, o identitate specială 
care derivă din conținutul Vechiului Testament, unde apare de nu mai puțin 
de 70 de ori! El este aplicat oamenilor (Moise, profeților, David etc.), dar și 
îngerilor (Judecatori 13:6). Adus în limbajul contemporan, „om al lui Dum-
nezeu” poate fi numit „un ambasador personal al lui Dumnezeu” într-o 
situație dată.

John MacArthur, într-o expunere la acest pasaj din 1 Timotei, identifică 
patru semne distinctive ale unui om al lui Dumnezeu.

(1) El se ferește de anumite lucruri. Apostolul Pavel îi scrie 
lui Timotei: „Fugi de aceste lucruri” (1 Tim. 6:11). Lucrurile de 
care trebuie să fugă un om al lui Dumnezeu au fost enumerate 
deja de apostol în versetele 9 și 10 din acest capitol. Nu poți fi și 
un om al lumii și un om al lui Dumnezeu. Trebuie să fugi de lu-
crurile din lume, „căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, 
pofta ochilor şi lăudăroşia vieții, nu este de la Tatăl, ci din 
lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu 
rămâne în veac” (1 Ioan 2:16-17).

(2) El umblă după anumite lucruri. Verbul folosit de Pa-
vel este „caută”. Care sunt pasiunile unui om al lui Dum-
nezeu? „Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, 
blândețea” (6:11).

(3) El se înrolează conștient în „lupta cea bună” a credinței. 
Un om al lui Dumnezeu este și trebuie să fie un om al credinței!

(4) El stă cu credincioșie, până la capăt, la datorie. Pavel îl 
îndeamnă pe Timotei să „păzească porunca” (6:13), adică să se 
supună total și întotdeauna autorității lui Dumnezeu în viața sa.

La suprafață, pasajul pare a vorbi despre bogății și bogați, dar ei nu apar 
decât ca o ilustrație a principiului enunțat. Ideea de bază, îndemnul pe care 
îl face apostolul Pavel lui Timotei este să nu mai trăiască „viața”, ci să experi-
menteze încă de pe-acum „veșnicia”. Sunt două planuri de existență diferite. 
Viața este limitată și iluzorie. Eternitatea este infinit superioară!

Iată cum îi definește Pavel pe învățătorii mincinoși, care sunt în lucrare 
doar pentru folosul propriu, pentru câștig financiar (orice asemănare cu teo-
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logii contemporani, doctorii și profesorii de instituții de profil și cărțile lor 
din bazarele teologiei liberale nu este chiar… întâmplătoare):

„Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită şi nu 
se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hris-
tos şi de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie 
şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a 
certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, cleveti-
rile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor 
stricați la minte, lipsiți de adevăr şi care cred că evlavia este un 
izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni” (1 Tim. 6:3-5).

Nu orice unitate este de dorit și nu orice separare este neapărat rea! 
Apostolul îl îndeamnă pe Timotei să se despartă de oamenii firești, altfel 
„prieteniile rele strică obiceiurile bune”.

Apostolul Pavel face un joc de cuvinte ironic și cu trimiteri foarte precise 
folosind doar aparent aceeași terminologie și în versetul 5 și în versetul 6:

„(învățători mincinoși) stricați la minte, lipsiți de adevăr şi 
care cred că evlavia este un izvor de câştig” (1 Tim. 6:5).

„Negreşit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câştig” 
(1 Tim. 6:6).

Urmărirea câștigului financiar îi transformă pe învățătorii mincinoși 
în niște mercenari ai propriilor interese, oricât de teologice ar părea 
preocupările lor. Oricât ar acumula, ei sunt în realitate niște păgubași. Există 
însă un alt câștig incontestabil al adevăratei evlavii însoțite de mulțumire!

Umblarea după comorile lumii de acum păgubește, în timp ce umblarea 
după comorile vieții veșnice duce la îmbogățire eternă.

Ce este această „luptă a credinței” pe care i-o recomandă apostolul Pavel 
lui Timotei? Ea este strădania de a se ridica din robia lumii de acum spre 
orizontul infinit mai larg al vieții veșnice. Trebuie să înțelegem că anii pe 
care-i trăim pe pământ sunt doar UN FRAGMENT din viața eternă și să ne 
ancorăm puternic în criteriile veșniciei. Acel „apucă viața veșnică la care ai 
fost chemat” nu este un apel disperat la siguranța mântuirii, pentru că Pavel 
era sigur că Timotei este mântuit și are viața veșnică. „Cine are pe Fiul are 
viața veșnică.” Expresia „apucă viața veșnică la care ai fost chemat” are sen-
sul de „stabilește-te deja statornic în eternitate; ancorează-te în ea; judecă 
toate lucrurile, toate gândurile și toate faptele în scara ei de valori; apucă 
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viața veșnică cu amândouă mâinile și coboar-o în cotidian, fă-o parte din 
trăirea ta de fiecare zi.” Cine nu are perspectiva vieții veșnice este pasionat 
de viața de acum, dar cel care are perspectiva vieții veșnice iese de sub mi-
rajul ispitelor materialismului mercantil și se înalță pasionat la practicarea 
virtuților creștine.

Un creștin adevărat a intrat deja în viața veșnică. Viața de acum se scurge 
repede, ca nisipul printre degete. Eternitatea nu se termină. Ea ne duce de 
aici, dincolo, ca să ne continuăm umblarea cu Dumnezeu. Viața aleargă spre 
mormânt. Eternitatea trece prin mormânt spre viața de înviere.

Cum să-ți duci efectiv „lupta cea bună a credinței” și cum „să apuci viața 
veșnică”? Simplu. Gândește-te la fiecare gând, la fiecare faptă prin prisma 
veșniciei. Care va fi valoarea lor peste cinci mii de ani? Dar peste 500000 de 
mii de ani? Dintr-o dată, valoarea lucrurilor se va schimba și „neprihănirea, 
evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea” ne vor apărea dintr-o dată 
la adevărata lor valoare.

În acest pasaj, apostolul Pavel îl îndeamnă pe mai tânărul și neexperi-
mentatul Timotei să se ridice deasupra preocupărilor pentru viață, la palie-
rul superior al preocupărilor pentru veșnicie. Iată un îndemn pe care am face 
bine să-l auzim și să-l ascultăm toți.

1 Timotei 6:13-16 – Păzește ordinul de sus! Stai la datorie până 
la capăt!

Nu este un secret că apostolul Pavel folosește în epistolele sale și termi-
nologia unei armate aflate în luptă. Creștinul se află în contextul războiului 
dintre Dumnezeu și diavol pentru câștigarea sufletelor oamenilor. În ver-
setul 12, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să lupte lupta cea bună a credinței. 
Credința îl ajută să privească în nevăzut și înspre lucrurile nădăjduite (Evrei 
11:1). Timotei era descurajat de lucrurile care se petrecuseră în adunarea din 
Efes și dorea să plece, Pavel îl ajută să privească dincolo de dimensiunile 
omenești ale crizei din Biserică și să se ancoreze în realitatea superioară a 
luptei pentru împărăția lui Dumnezeu.

În pasajul din 1 Tim. 6:13-16, apostolul amplifică aceste învățături, pla-
sându-l pe Timotei sub autoritatea supremă a cerului. Credința pătrunde în 
dimensiunile nemaipomenite ale circumstanțelor în care-și duce un creștin 
viața. Exprimarea apostolului este solemnă și serioasă. Lucrurile menționate 
trec dincolo de granițele pământului și pătrund în lumea minunată a 
manifestărilor divine.
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Recunosc, pasajul acesta este greu. Mintea noastră nu este familiarizată 
cu lucrurile descrise aici și nu le poate pătrunde. Pavel ne depășește pe toți în 
priceperea și experiențele lui cu Domnul. Încercăm timizi să-i urmăm pașii, 
dar mersul nostru se poticnește unde apostolul o ia cu mult înaintea noastră. 
Îl citim, dar nu neapărat îl înțelegem. Îi ascultăm cuvintele, dar nu neapărat 
îi pătrundem și ideile. Să le luăm pe rând:

Mai întâi este introducerea solemnă și serioasă:

„Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lu-
crurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă 
mărturisire înaintea lui Pilat din Pont ...” (1 Tim. 6:13).

Apoi este porunca clară și concretă:

„... să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la 
arătarea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tim. 6:14).

Acest „păzește porunca” nu este o trimitere la ținerea Legii lui Moise, ci 
o comandă de a rămâne la datorie. Fiecare ostaș trebuie să stea acolo unde 
i s-a spus să stea. Ordinele nu se discută, ci se execută! Nu este suficient să 
începi bine. Trebuie să perseverezi până la capăt. Finalul luptei va fi atunci 
când va fi „arătarea Domnului nostru Isus Hristos”. 

Ea se va petrece la o dată pe care numai Comandantul nostru suprem 
o cunoaște. El a decis-o dincolo de frământările care frământă creația, în 
sânul dumnezeirii netulburate de nimic, deasupra tuturor lucrurilor și inde-
pendent de toate lucrurile. Din acest punct de vedere, Pavel ne spune că ni-
meni și nimic nu-i poate tulbura fericirea lui Dumnezeu cu gânduri, cuvinte 
sau planuri ostile.

„... care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul 
Stăpânitor, Împăratul împăraților şi Domnul domnilor” (1 Tim. 
6:15).

El există mai presus de toate, conducându-le pe toate și ducându-le pe 
toate spre împlinirea unui plan desăvârșit. Înaintea Acestui Dumnezeu tre-
buie să-și desăvârșească ascultarea Timotei:

„... singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină 
de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, 
nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! 
Amin.” (1 Tim. 6:16).
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Sufletul apostolului vibrează de extaz când rostește aceste cuvinte. Îl 
simte părăsind parcă pământul și plutind vizionar spre cel de-al treilea cer 
în care mai avusese privilegiul de a fi răpit. Respirația lui este adâncă și 
înaltă, neputând să încheie cele spuse fără să adauge solemn acel „Amin” de 
la urmă. Un astfel de pasaj este numit în teologie „doxologie” (scurt imn de 
slavă). I s-a mai întâmplat și în alte epistole în care inspirația Duhului l-a 
înălțat vremelnic deasupra firii (Rom. 1:25; 9:5, 11:36; 2 Cor. 1:20; Gal. 1:5; 
Efes. 3:21; 1 Tim. 1:17).

De ce încheie apostolul Pavel scrisoarea către Timotei cu o „doxologie”? 
Pentru că lucrarea și îndrăzneala noastră va fi întotdeauna pe măsura di-
mensiunilor Dumnezeului în care credem. Un „om al lui Dumnezeu” trebuie 
să-L cunoască cât mai bine pe Dumnezeul pe care-L reprezintă!

1 Timotei 6:17-19 – Bogați și acum și în eternitate!
Ce mai poți spune după ce ai spus „Amin”? Această scrisoare a aposto-

lului Pavel către Timotei are „două aminuri”! Secțiunea de după primul 
„Amin” adaugă scrisorii două apeluri, unul către cei bogați din adunarea din 
Efes și unul către Timotei.

Cei bogați pot cădea în ispita de a-și măsura importanța după cantitatea 
bogățiilor acumulate și pot crea probleme în adunarea creștină urmărind să 
aibă o influență nejustificată de spiritualitatea lor. Pavel le spune prin Timo-
tei trei lucruri:

În primul rând, ei pot fi bogați pentru că sunt binecuvântați! Bogăția nu 
este în sine un blestem, ci un dar de la Domnul:

„Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe şi 
să nu-şi pună nădejdea în nişte bogății nestatornice, ci în Dum-
nezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de 
ele” (1 Tim. 6:17).

Prin creație, prin providența actuală și prin pregătirile pe care le face 
pentru noi în eternitate, Dumnezeu a dorit și dorește să ne vadă fericiți. Tot 
ce a fost creat a fost făcut pentru „fericirea noastră”. De la grădina Edenului 
și până la grădina raiului, chemarea lui Dumnezeu pentru oameni este una 
la „nuntă”, apexul bucuriei din societatea orientală. Lucrul acesta este subli-
niat în toată Biblia, dar apare foarte clar și limpede în cartea Eclesiastul (Ecl. 
2:24; 3:12-15, 22; 5:18-20; 9:7-10; 11:9-10).

În al doilea rând, ei pot experimenta tragedia de a fi bogați acum și săraci 
în eternitate! Bogații cărora li se adresează apostolul sunt „ai veacului aces-
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tuia”. Există însă și „vremurile viitoare” care ne așteaptă pe fiecare dintre 
noi. Ce facem acum și aici determină ce vom fi și ce vom avea atunci și acolo:

„Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie 
darnici, gata să simtă împreună cu alții, aşa ca să-şi strângă 
pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca 
să apuce adevărata viață” (1 Tim. 6:18-19).

Aristotel Onassis a fost un armator grec renumit, unul dintre cei mai 
bogați oameni ai timpului său. Fără îndoială, a fost invidiat de mulți. Dar 
ce i-a rămas din bogăție? În 15 Martie 1975, Onassis a murit la 69 de ani în 
urma unei aprinderi la plămâni. El a rostit propoziția: „Cine afirmă că banii 
ar fi totul, acela dovedește că nu a avut niciodată bani!” Pe patul de moarte, 
i-a recunoscut unui prieten: „Am fost doar o mașină de bani. Mi-am petre-
cut viața într-un tunel de aur, cu privirea îndreptată spre ieșire unde am 
sperat deplină mulțumire și fericire. Dar tunelul nu ia sfârșit. Nimic nu-mi 
mai rămâne după moarte.” Un tunel fără capăt! Intri în el – poate entuzias-
mat și plin de speranță – dar fără Dumnezeu. Cu cât mergi mai departe, cu 
atât devine mai întunecos. Cândva se observă că din tunel nu mai este nicio 
ieșire. Şi atunci? Trebuie să recunoști calea greșită, să te întorci cu 180 de 
grade, să recunoști înaintea lui Dumnezeu păcatele tale și să te întorci la El. 
Atunci îți apare lumina de la crucea de la Golgota, unde Isus Hristos a ispășit 
păcatele acelora care cred în El. Cine se întoarce așa la Dumnezeu, devine 
într-adevăr bogat, pentru că posedă acum bogății veșnice. Calea sa prin viață 
este rezumată în cartea Proverbe:

„Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea 
în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este; căci 
bogăția își face aripi…” (Proverbe 23:4-5).

„Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, 
a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei” 
(Proverbe 4:18).

În al treilea rând, ei pot face ceva ca să fie bogați și „în veacul acesta” și „în 
vremurile viitoare”. Bogăția este un privilegiu și o binecuvântare care trebuie 
folosită cu înțelepciune. Ce ai acum poate fi transformat într-o „comoară” 
în „vremurile viitoare”. Investite în lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ, 
bogățiile trecătoare pot fi transformate în binecuvântări eterne. Cuvintele lui 
Pavel sunt un ecou al învățăturii Domnului Isus:
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„Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că 
lucrase înțelepțeşte. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii 
lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Şi Eu vă zic: Faceți-vă 
prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca, atunci când 
veți muri, să vă primească în corturile veşnice. Cine este cre-
dincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi 
cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele 
mari” (Luca 16:8-10).

Oferă-i lui Dumnezeu primele tale roade. Solomon ne învață:

„Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade 
din tot venitul tău: căci atunci grânarele îți vor fi pline de 
belşug, şi teascurile tale vor geme de must.” (Proverbe 3:9-10).

Oamenii care au auzit aceste cuvinte se întrețineau din munca 
pământului și din turmele de care aveau grijă. La fiecare recoltă sau de fie-
care dată când fătau animalele, ei duceau la Templu primul snop sau vițelul 
întâi-născut și le ofereau Domnului. Acestea se numeau „cele dintâi roade”. 
Astfel ei recunoșteau că „tot ce am vine de la Dumnezeu și îi aparține lui 
Dumnezeu. Și tot ce voi avea nevoie în viitor depinde de bunătatea lui Dum-
nezeu față de mine.”

Niciodată nu vei auzi un principiu de gestionare a banilor mai important 
decât acesta: dă-i lui Dumnezeu „cele dintâi roade”, nu resturile! Omul de 
afaceri Arthur DeMoss a fost un titan al credinței și un om generos care a do-
nat milioane lucrării lui Dumnezeu și a lăsat în urma sa o fundație caritabilă 
care să-i ducă mai departe moștenirea. 

Domnul DeMoss a spus că pentru a avea succes trebuie să-i oferi lui 
Dumnezeu primul cent din fiecare dolar, prima oră din fiecare zi și prima zi 
din fiecare săptămână. Poate întrebi: 

„Asta înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește, dacă nu dau zeciuială?” 
Nu! Tu nu poți face nimic pentru a câștiga dragostea lui Dumnezeu; cu 

toate acestea, faptul că dai zeciuială de bună voie demonstrează ascultarea și 
dragostea ta față de Dumnezeu.

1 Timotei 6:20-21 – un îndemn și o avertizare
Ultimele rânduri din această epistolă sunt un îndemn și o avertizare pen-

tru Timotei. Am să le iau în ordinea inversă în care apar în text. Avertismen-
tul este despre pericolul „de a rătăci cu privire la credință”:
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„(Timotei) fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile 
ştiinței, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii şi 
au rătăcit cu privire la credință” (1 Tim. 2:20b-21).

Ca unul care avusese de-a face cu înțelepții flecari din Atena (Fapte 17), 
apostolul știe că-ți poți pierde vremea „doar ca să afli ceva nou” (Fapte 
17:21).

Termenul „știință” folosit aici de apostolul Pavel nu are nimic comun cu 
progresul tehnologic presupus de acest termen astăzi. O mai bună tradu-
cere ar fi „împotrivirile cunoașterii pe nedrept numite astfel”. Înțelepții vea-
cului de atunci ofereau o ieșire din impasul omenirii prin dobândirea unei 
„iluminări lăuntrice” însușite printr-un proces de inițiere în taine. Gnosti-
cismul era un amestec eterogen de creștinism, misticism oriental, filozo-
fie greacă și legalism evreiesc. Ca majoritatea „cultelor” de astăzi, el oferea 
fiecăruia ce dorea. Pavel folosește expresia devastatoare „flecăriile lumești” 
pe care traducerea Philips în limba engleză le numește „un amestec de 
noțiuni contradictorii fără Dumnezeu”. Apostolul îl îndeamnă pe Timotei să 
nu-și piardă vremea cu așa ceva. Nu este locul aici să intrăm în detalii des-
pre învățătura eretică a gnosticilor. Pavel o combate amănunțit în epistola 
lui către credincioșii din Colose.

Îndemnul lui este ca Timotei să se concentreze asupra „cunoașterii” ofe-
rite de Dumnezeu prin Hristosul Evangheliilor. Finalul epistolei subliniază 
importanța transmiterii „ștafetei” de la o generație de lucrători creștini la 
alta:

„Timoteie, păzeşte ce ți s-a încredințat” (1 Tim. 6:20a).

Cel care a încredințat este apostolul Pavel, iar cel căruia i s-a încredințat 
este mai tânărul Timotei. În cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei 
vom afla mai multe despre importanța trecerii ștafetei de la o generație la 
alta în procesul formării de noi lucrători creștini (2 Tim. 2:1-2).

Rezumând, putem spune că în această primă epistolă către Timotei, 
apostolul îi spune să stea la datorie chiar dacă este greu, și îi spune cum 
„să se poarte în casa lui Dumnezeu” (3:15). Aceasta implică să aibă grijă ca 
în pozițiile de autoritate din Biserică să ajungă doar oameni fără cusur, cu 
calități specifice (3:13), să „caute să fie el însuși evlavios” (4:7), să fie consa-
crat lucrării (4:15), să vegheze asupra lui însuși (4:16), să se păstreze curat 
(5:22) și să se depărteze de cei ce produc tulburare (6:5).



117

Chemare la ucenicie

Ar fi însă complet greșit să credem că această epistolă îi privește doar pe 
presbiteri. Urarea din final este „Harul să fie cu voi cu toți (nu doar cu tine!)” 
(1 Tim. 6:21). Pavel se ocupă de Timotei pentru că, indirect, el se ocupă de 
Biserică. Am face bine deci, să acordăm toți o atenție deosebită acestei epis-
tole.
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2 TIMOTEI

Această epistolă este „cântecul de lebădă” al apostolului 
Pavel�

Titlul: În originalul grec, cartea poartă numele: „Pros Timotheon B” – 
„Către Timotei B”. Pentru descrierea raportului dintre Pavel şi Timotei, vă 
rugăm să citiți introducerea la „1 Timotei”.

Tema generală a epistolei este „Pregătiri pentru slujirea în zilele din 
urmă”, așa că ne privește direct și pe noi, cei peste care a venit „sfârșitul vea-
curilor”.

Autorul: Cel ce scrie aceste rânduri duioase este Pavel, „tatăl spiritual” 
al lui Timotei şi al atâtor altora. Bătrân, obosit, bolnav şi aflat aproape de 
clipa plecării lui la Domnul, apostolul se mai apleacă încă o dată asupra foii 
şi scrie cu „lacrimi de suflet” o epistolă de dragoste creştină.

În a doua sa epistolă, Pavel îi amintește lui Timotei că datoria lui este să 
păstreze darul lui Dumnezeu în el, proaspăt și folositor. Să nu fie fricos, ci 
puternic. Să nu-i fie niciodată rușine de Hristos sau de orișicine Îl slujește. 
Să păstreze și să păzească adevărul. Să aibă un caracter puternic, să facă uce-
nici tari în credință, să fie gata să sufere dificultatea și persecuția, făcând în 
același timp totul pentru Hristos. Să-și ațintească mereu privirea la Hristos. 
Să conducă cu autoritate.

Să interpreteze și să aplice corect Scriptura. Să se ferească de vorbăriile 
goale care necinstesc pe Dumnezeu. El trebuie să fie un vas de cinste, 
despărțit de păcat și folositor Domnului. Trebuie să fugă de poftele tinereții, 
să urmărească dreptatea, credința și dragostea. Să refuze să intre în dispute 
filozofice și teologice. Trebuie să nu fie certăreț, ci bun, în stare să învețe pe 
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alții, blând și răbdător chiar și când este nedreptățit. El trebuie să înfrunte 
vremurile grele și periculoase având o bună cunoaștere a Cuvântului lui 
Dumnezeu.

El trebuie să înțeleagă faptul că Scriptura este cheia maturității lui și a 
poporului său. Trebuie să predice Cuvântul la timp și ne la timp. Să mustre, 
să certe și să îndemne cu toată blândețea și învățătura. Trebuie să cunoască 
prioritățile vieții, să îndure greutățile și să facă lucrul unui evanghelist.

În toate aceste afirmații este sumarizată natura slujirii. Nimic nu indică 
spre o filozofie comună. De fapt, unele din acele îndemnuri sunt abso-
lut imposibil de armonizat cu teoriile populare de azi. Pentru a rezuma 
totul în cinci categorii: unu, Pavel l-a îndemnat pe Timotei să fie credin-
cios în învățăturile sale; doi, să fie îndrăzneț în expunerea și respingerea 
neadevărului; trei, să fie un exemplu de evlavie; patru, să fie harnic și să 
muncească, și cinci, să fie gata să sufere greul și persecuția.

Dacă ar fi trebuit să-ți faci timp, și nu e nevoie să faci aceasta, dar dacă 
ar fi trebuit să citești o duzină din cele mai recente cărți despre slujire și 
creșterea Bisericii, ai căuta mult și bine să găsești ceva în ele din aceste două 
epistole. În citirea acestor cărți recente, în oricare dintre ele, oriunde, nu era 
nicio referire la învățăturile pe care Pavel le-a dat lui Timotei. De fapt, ni-
ciuna din ele nu a atras vreun element al filozofiei slujirii lor din epistolele 
pastorale nou testamentale.

Data: După eliberarea lui Pavel din prima lui detenție în închisoarea 
din Roma (Fapte 28:30), apostolul călătoreşte prin Efes (1 Tim 1:3), Creta 
(Tit 1:5), Nicopoli (Tit 3:12), Milet (2 Tim 4:20) şi Troa (2 Tim. 4:13). Pavel 
avea însă de împlinit o profeție (Fapte 21:11-13), aşa că drumurile vieții lui îl 
duc iarăşi în închisoarea Romei (2 Tim. 1:16-17), unde îşi aşteaptă judecata 
şi execuția (2 Tim. 4:6-8). Datele acestea fixează timpul scrierii celei de-a 
doua epistole către Timotei cam prin anul 66 d.Hr. spre sfârşitul domniei 
împăratului roman, Nero.

Contextul scrierii: Închisoarea este ultimul loc din care ne-am putea 
aştepta să primim o scrisoare de încurajare, iar condamnatul la moarte este 
ultimul om din lume de la care te aştepți să auzi cuvinte de îmbărbătare. 
Totuşi, situațiile acestea paradoxale s-au petrecut întocmai cu Timotei şi cu 
Pavel.

Natura scrisorii:

„Către Timotei, copilul meu preaiubit” (2 Tim. 1:2).
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Epistola aceasta are accentele unei intimități neobișnuite. Se pare că 
Timotei a fost singura persoană care a însemnat cât de cât „familie” pentru 
apostolul Pavel. Textul acesta este o punte între două inimi și are căldura 
duhovnicească a unei relații frumoase de dragoste creștină.

Cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei are un aspect interesant. 
La prima impresie stai și te întrebi: „Ce rost a avut să-i mai scrie atâtea dacă, 
prin aceeași scrisoare, îl îndeamnă să lase tot și să vină cât poate de repede la 
Roma?”

Cred că, pe vremea aceea, plecările și venirile nu se făceau așa de ușor și 
rapid ca și astăzi, așa că Pavel a scris ceea ce a scris anticipând că Timotei 
va petrece un timp în Biserica din Efes. Și mai cred că Pavel n-a fost absolut 
sigur că nu va fi executat înainte de venirea lui Timotei la Roma, așa că s-a 
așternut să-i scrie ceva ce seamănă cu „un testament” apostolic. Se pare că 
Nero intenționase deja să-l execute, dar s-a ivit o amânare a procesului: 

„Și am fost izbăvit din gura leului” (2 Tim. 4:17).

Această scrisoare reprezintă testamentul apostolului Pavel. Ce-ați zice 
dacă v-aș spune că apostolul Pavel a murit în persecuția dezlănțuită de ro-
mani din cauza răscoalei din Ierusalim?

La aproximativ 100 de ani după ce evreii au scuturat jugul robiei grecești 
sub conducerea macabeilor, s-au găsit niște zeloși să încerce același lucru cu 
romanii (anul 66 d.Hr.). „La urma urmei, își ziceau ei, Dumnezeul nostru 
poate să ne dea victoria și printr-un număr mic, ca și printr-unul mare, iar 
înaintea Lui nu contează cât de puternic este dușmanul.” 

Numai că Dumnezeul lor fusese răstignit chiar de ei, iar mâinile Lui 
fuseseră pironite pe lemnul belstemat. Ca altădată când au crezut că prezența 
chivotului le va garanta biruința în luptă, evreii au crezut că pot forța soarta 
și s-au ales cu o înfrângere catastrofală. Roma a trimis împotriva lor legiu-
nile romane sub conducerea temutului Titus. Ierusalimul a fost dărâmat, iar 
Templul a fost făcut ruine (anul 70 d.Hr.). Pe drumuri și la răscruci, au fost 
înălțate mii și mii de cruci de pe care urletele și gemetele învinșilor umpleau 
văzduhul. Era primul act dintr-o dramă care avea să se întindă apoi peste 
douăzeci de secole, după un scenariu pe care ucigașii lui Isus din Nazaret 
l-au scris sinucigaș pentru ei înșiși:

„Şi tot norodul a răspuns: «Sângele Lui să fie asupra noastră 
şi asupra copiilor noştri.»” (Mat. 27:25).
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Philostratus, un istoric din secolul III, scrie că Titus a refuzat să 
primească cununa de învingător, spunând că n-a fost vorba despre puterea 
lui, el fiind doar un instrument al răzbunării divine (Philostratus, The Life of 
Apollonius of Tyana 6.29)�

Unii dintre creștini au fost gata să fie atrași în revolta evreiască, crezând-
o un debut al instaurării Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, dar apostolii 
i-au potolit, spunându-le că așa ceva se va realiza nu prin puterea omului, 
ci doar la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Simțind în aer războiul, ei 
i-au îndemnat pe creștini să părăsească Israelul și să plece în cele patru vân-
turi. Împărăția lui Hristos va veni doar ca rezultat al pocăinței evreilor, nu ca 
urmare a râvnei lor lipsite de pricepere. Acesta a fost mesajul clar al aposto-
lilor:

„Pocăiți-vă dar şi întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să 
vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de în-
viorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pen-
tru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, 
până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor – despre 
aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților 
Săi proroci din vechime” (Fapte 3:19-21).

Mânia Romei nu s-a dzlănțuit astfel asupra evreilor pentru prima oară. 
Antisemitismul își mai ridicase o dată capul, așa cum citim în Faptele Apos-
tolilor:

„După aceea, Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. 
Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, ve-
nit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Clau-
diu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma” (Fapte 18:1-2).

În anul 64 d.Hr., într-un acces de nebunie, Nero a dat foc Romei și a 
aruncat vina asupra unui grup declarat „subversiv”: creștinii. Mulți dintre ei 
au fost aruncați la fiare în arenele romane, iar alții au fost arși de vii ca să ilu-
mineze spectacolele nocturne.

Nu trecuseră prea mulți ani de la prima detenție a lui Pavel în Roma (57-
59 d.Hr.) și marele apostol este arestat din nou. De fapt, 25% din anii de slu-
jire creștină a lui Pavel au fost petrecuți în închisori. Unii comentatori spun 
că între cele două detenții, apostolul Pavel ar fi vizitat Spania și insula Creta, 
iar întemnițarea lui s-ar fi datorat denunțului făcut de Alexandru, căldărarul 
(2 Tim. 4:14). Numai Dumnezeu știe dacă așa s-au petrecut lucrurile.
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De data aceasta, Roma nu-i mai este binevoitoare și nu i se mai îngăduie 
să stea cu chirie într-o casă. Pavel este aruncat de-a valma cu deținuți de tot 
felul în închisoarea Mamertină. Este greu de găsit, dar o familie de creștini 
din Efes îl caută și-l identifică:

„Domnul să-şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci 
de multe ori m-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanțul meu. 
Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă 
grijă şi m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul 
„în ziua aceea”. Tu ştii foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes” 
(2 Tim. 1:16-18).

După Onisifor, vin pe la Pavel: Tihic, Dima, Tit și Crescens (2 Tim. 4:10-
12). De acolo și din acele condiții îi scrie apostolul cea de-a doua epistolă lui 
Timotei, care se afla, nu uitați, în Efes (1 Tim. 1:3). În oraș venise și aposto-
lul Ioan, fugind probabil de prăpădul din Ierusalim. Contactul cu decadența 
Efesului și contaminarea creștinismului cu elementele gnosticismului grec îl 
determină pe Ioan să scrie propria lui Evanghelie, ca pe o lucrare apologetică 
prin care să dovedească faptul că „Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” 
(Ioan 20:31).

Pe lângă Evanghelie, Ioan scrie cele trei epistole prin care combate ere-
ziile și-i îndeamnă pe creștinii tăiați împrejur din Imperiu să nu se asocieze 
cu cei care poartă învățături greșite. Cuprinzător și complet, cele trei epis-
tole sunt adresate, ca niște medicamente, pe rând, unei Biserici (1 Ioan), unei 
familii (2 Ioan) și unei persoane (3 Ioan).

Militantismul apostolului Ioan îi va atrage mânia Romei și va fi exilat, așa 
cum știm, în insula Patmos. Acolo, când ușa celulei i-a fost închisă, Dum-
nezeu i-a arătat o altă ușă deschisă în cer, i-a spus „Suie-te aici!” și i-a dăruit 
Apocalipsa.

Tot cam prin aceeași vreme își scrie și apostolul Petru epistolele. Marele 
pescar preferase și el să părăsească Ierusalimul și predica printre neamuri. Îl 
folosea ca traducător pe Ioan Marcu, cel care avea să scrie mai târziu din me-
morie evanghelia care-i poartă numele. Cine citește epistolele lui Petru, vede 
repede că ele vorbesc despre suferința persecuției și sunt adresate creștinilor 
evrei refugiați de peste tot:

„Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca 
străini, împrăştiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Biti-
nia” (1 Petru 1:1).
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Mai ales din cauza revoltei de la Ierusalim și a represaliior care le-a ur-
mat, în Imperiu nu era „la modă” să fi prieten cu un evreu. Roma își pier-
duse răbdarea cu evreii și nu mai era dispusă să despice firul în patru ca să-i 
deosebească pe evreii buni de evreii răi. Orice evreu care producea tulburare 
trebuia stârpit ca un gândac sub teribila sanda imperială. Nu-i de mirare că 
unii din cei netăiați împrejur îl părăsesc pe Pavel:

„Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit; între alții și Fi-
gel și Ermogen” (2 Tim. 1:15).

Nu-i de mirare că apostolul Pavel îl cheamă pe Timotei să i se alăture la 
Roma. Scrisoarea doua este trimisă prin Tihic, rânduit să-l înlocuiască pe Ti-
motei în Efes (2 Tim. 4:12).

Conţinutul scrierii: Această ultimă epistolă scrisă de Pavel este un me-
saj de întărire şi încurajare din partea apostolului pentru mai tânărul şi mai 
timidul său colaborator aflat în continuare la Efes. Departe de a se considera 
un învins, Pavel, ca un veritabil soldat al crucii, îi mai face ultimul instructaj 
lui Timotei. Veteranul predă armele recrutului înainte de lăsarea sa la vatră 
(2 Tim. 4:6, 18).

Cuvinte cheie şi teme caracteristice: Tema întregii cărți poate 
fi luată din expresia: „un bun ostaş al lui Hristos” (2 Tim. 2:3). Alte teme 
importante din epistolă sunt: „Inspirarea Scripturilor” (2 Tim. 3:16-17), 
credincioşie până la capăt (2 Tim. 8-9), „cununa neprihănirii” (2 Tim. 4:6-
8), mântuirea finală (2 Tim. 4:18). Nicăieri în altă carte a Noului Testament 
nu găsim o descriere mai amănunțită a stării caracteristice a omenirii la vre-
mea sfârşitului (2 Tim. 3:1-9; 4:3-4).

Versetele cheie se găsesc în capitolul întâi; acestea sunt:

„Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la 
mine ține-l cu credința şi dragostea care este în Hristos Isus. 
Lucrul acela bun care ți s-a încredințat păzeşte-l prin Duhul 
Sfânt, care locuieşte în noi” (2 Tim. 1:13-14).

Iată ce scrie John MacArthur despre 2 Timotei:

„În a doua sa epistolă, Pavel îi amintește lui Timotei că dato-
ria lui este să păstreze darul lui Dumnezeu în el, proaspăt și fo-
lositor. Să nu fie fricos, ci puternic. Să nu-i fie niciodată rușine 
de Hristos sau de orișicine Îl slujește. Să păstreze și să păzească 
adevărul. Să aibă un caracter puternic, să facă ucenici tari în 
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credință, să fie gata să sufere dificultatea și persecuția, făcând 
în același timp totul pentru Hristos. Să-și ațintească mereu pri-
virea la Hristos. Să conducă cu autoritate.”

„Să interpreteze și să aplice corect Scriptura. Să se ferească 
de vorbăriile goale care necinstesc pe Dumnezeu. El trebuie să 
fie un vas de cinste, despărțit de păcat și folositor Domnului. 
Trebuie să fugă de poftele tinereții, să urmărească dreptatea, 
credința și dragostea. Să refuze să intre în dispute filozofice și 
teologice. Trebuie să nu fie certăreț, ci bun, în stare să învețe 
pe alții, blând și răbdător chiar și când este nedreptățit. El tre-
buie să înfrunte vremurile grele și periculoase având o bună 
cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu.”

„El trebuie să înțeleagă faptul că Scriptura este cheia 
maturității lui și a poporului său. Trebuie să predice Cuvântul 
la timp și ne la timp. Să mustre, să certe și să îndemne cu toată 
blândețea și învățătura. Trebuie să cunoască prioritățile vieții, 
să îndure greutățile și să facă lucrul unui evanghelist.”

„În toate aceste afirmații este sumarizată natura slujirii. 
Nimic nu indică spre o filozofie comună. De fapt, unele din 
acele îndemnuri sunt absolut imposibil de armonizat cu teo-
riile populare de azi. Pentru a rezuma totul în cinci catego-
rii: unu, Pavel l-a îndemnat pe Timotei să fie credincios în 
învățăturile sale; doi, să fie îndrăzneț în expunerea și respin-
gerea neadevărului; trei, să fie un exemplu de evlavie; patru, să 
fie harnic și să muncească, și cinci, să fie gata să sufere greul și 
persecuția.”

SCHIŢA CĂRŢII
Chemare la credincioşie:

Introducere, 1:1-2

I. Adevăratul lucrător şi încercările prezente 1-2
Chemări personale:
 a. „înflăcărează”, 1:6
 b. „Să nu-ți fie ruşine”, 1:8
 c. „întăreşte-te”, 2:1
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 d. „sufere”, 2:3
 e. „adu-ți aminte de Domnul”, 2:8
 f. „adu-ți aminte exemplul meu”, 1:12; 2:9-10; 
Chemări pastorale:
 a. „adu-le aminte”, 2:14
 b. „roagă-i fierbinte”, 2:14
 c. „împarte drept Cuvântul adevărului”, 2:15
 d. „fereşte-te de vorbăriile goale”, 2:16
 e. „fereşte-te de întrebările nebune”, 2:23
II. Adevăratul lucrător şi încercările viitoare 3-4
Chemări personale:
 a. „fereşte-te de relele lumii”, 3:1-13
 b. „rămâi în Cuvântul Domnului”, 3:14-15
 c. „adu-ți aminte de pilda mea”, 3:10-11
 d. „adu-ți aminte de Scriptură”, 3:16-17
Chemări pastorale:
 a. „propovăduieşte Cuvântul”, 4:2
 b. „rabdă suferințele”, 4:5
 c. „fă lucrul unui evanghelist”, 4:5
 d. „împlineşte-ți bine slujba”, 4:5
 e. „adu-ți aminte de judecata şi de împărăția viitoare”, 

4:1
 f. „adu-ți aminte de cununa răsplătirii”, 4:8
Încheiere, 4:9-22

Comentariu la text

Cei care au împărțit frumos această epistolă, au separat cum se cuvine 
cele patru apeluri pe care i le face apostolul Pavel lui Timotei:

Capitolul 1 – apel pastoral;
Capitolul 2 – apel practic;
Capitolul 3 – apel profetic;
Capitolul 4 – apel personal.

În frumosul comentariu făcut la 2 Timotei, Tom Write, episcopul Bisericii 
anglicane din Durham, așază în prefață o duioasă amintire din copilărie:
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„Afară ninsese, în sufragerie era frig, iar eu coborâsem din 
dormitor. Nu știu de ce mă trezisem așe de devreme, dar tre-
muram înfiorat oricât de mult mă înfășuram în păturica de pe 
canapea. Cred că aveam șase sau șapte ani pe atunci. Primul a 
apărut tatăl meu și a început să trebăluiască prin șemineu. S-a 
aplecat cu niște bucăți de ziar în mână, a adăugat câteva surcele 
și a înconjurat totul cu cărbuni. L-am văzut cum se pleacă apoi 
pe genunchi și suflă încetișor la baza mormanului. N-a trebuit 
să aprindă niciun chibrit, pentru că observase în jarul rămas 
din ajun câteva bucățele care m-ai licăreau încă. Când sufla, 
semăna cu un magician care săvârșea o minune. Jarul a devenit 
mai încins, mai luminos și, dintr-o dată a apărut din el o flacără 
zglobie. Într-un singur minut, surcelele s-au aprins și ele, focul 
s-a întețit și în sufragerie a început să se încălzească. Această 
amintire din vremea copilăriei este o metaforă pentru ceea ce a 
făcut apostolul Pavel pentru Timotei în această a doua epistolă.”

„De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu 
care este în tine prin punerea mâinilor mele” (2 Tim. 1:6).

Ceva din inima lui Timotei trebuia „înflăcărat”. Jarul era 
încă acolo, iar apostolul suflă încetișor ca să aducă la viață 
flacăra vioaie de altădată. „Darul” amintit de apostolul Pavel era 
autoritatea și abilitatea de conducător al adunării copiilor lui 
Dumnezeu.

În cea dintâi epistolă, Pavel îi scrisese lui Timotei să nu se 
lase disprețuit de nimeni din cauza tinereții lui (1 Tim. 4:12). 
Apostolul le spusese și celor din Corint să nu-l disprețuiască pe 
mai tânărul său colaborator (1 Cor. 16:10-11). Acum, Pavel i se 
adresează direct lui Timotei și-i spune că duhul în care Dum-
nezeu i-a dat darul lucrării în Biserică „nu este un duh de frică, 
ci de putere, de dragoste și de chibzuință” (2 Tim. 1:7). Pentru 
ca Timotei să fie credincios chemării pe care a primit-o, el tre-
buie să acționeze în toate aceste trei direcții.

Timotei trebuie să acționeze cu putere. Când este vorba 
de putere, oamenii din adunările creștine sunt suspicioși, și 
au tot dreptul să fie. Am auzit toți de zicala: „Puterea corupe, 
iar puterea absolută corupe în mod absolut”. Puterea poate 
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fi la fel de dăunătoare celor care conduc ca și celor ce trebuie 
să fie conduși. Totuși, exercitarea puterii este strict necesară 
oriunde și oricând există o colectivitate umană. Cineva trebuie 
să ia decizii. Cineva trebuie să ia apărarea celor vulnerabili. 
Cineva trebuie să pună mâinile pe pârghile care reglementează 
complexul mecanism social al comunității. Cineva trebuie să 
insufle celorlalți un sentiment de direcție. Asta este la fel de 
adevărat pentru adunările creștine ca și pentru cele din lume. 
Nu existăm ca indivizi singuratici care își duc viața într-o totală 
izolare față de ceilalți, ci interacționăm cu ceilalți. Anarhia și 
dezordinea nu fac bine nici celor din Biserică și nici celor din 
lume. Noul Testament insistă asupra faptului că Dumnezeu a 
rânduit ca oamenii așezați în poziție de autoritate să conducă 
pentru instaurarea ordinii și armoniei sociale.

Dumnezeu dă unor anumiți oameni darul de a fi de folos 
bunăstării celorlalți. Acest lucru este valabil și în Biserică, unde 
anumite persoane sunt destinate să „conducă” și să facă lucru-
rile să se întâmple în viața de părtășie a Bisericii. Puterea aceas-
ta de influență este tainică, dar trainică. Ea nu vine din cauză că 
cineva ocupă o anumită poziție oficială sau pentru că are o per-
sonalitate mai puternică decât alții. Dacă ar fi așa, ar fi foarte 
rău și primejdios. Darul conducerii vine din abilitatea și capa-
citatea de a spune sau de a face ceva care schimbă o anumită 
circumstanță, dă o anumită direcție pe care ceilalți doresc din-
tr-o dată să o urmeze. Omul care are darul acesta funcționează 
ca o „cloșcă”, ca un „cioban de oi” care îi face pe ceilalți să se 
simtă dintr-o dată în siguranță și dornici să asculte. Cuvintele 
unor astfel de conducători aduc vindecare, alinare și nădejde 
atunci când este cel mai mult nevoie de ele.

Tânăr și timid, Timotei a fost ceea ce am numi astăzi un „in-
trovertit”, un om dispus să se retragă repede în carapacea lui de 
melc și să facă ulcer acolo. Apostolul Pavel îi atrage atenția că 
Dumnezeu i-a dat un dar de conducător și că trebuie să-l exer-
cite cu puterea necesară unei astfel de lucrări.

Îi mai spune că trebuie să-și manifeste puterea într-o ati-
tudine de dragoste. Puterea fără dragoste ajunge repede 
distructivă, chiar demonică. Dragostea fără putere degenerează 
foarte repede într-un sentimentalism fără discernământ spi-
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ritual. Când cel ce conduce adunarea este o persoană plină 
de dragoste, de jertfire de sine, de amabilitate și compasiune, 
ceilalți îi acordă imediat autoritatea necesară pentru a-și duce 
până la capăt slujirea. Cei slujiți ascultă în măsura în care sunt 
convinși că cei ce-i conduc o fac din iubire. De fapt, puterea 
Evangheliei izvorăște ea însăși din faptul că Dumnezeu L-a 
jertfit pe Fiul Lui pentru noi. Dragostea Lui trezește în noi un 
răspuns nesilit de supunere și credincioșie.

Același duh care dă conducătorilor din Biserică putere și 
dragoste îi înarmează și cu chibzuință. Această calitate le dă 
posibilitatea de a vedea o situație din punctul lui Dumnezeu 
de vedere și de a oferi soluțiile venite din partea Lui. Un om 
cu chibzuință nu trebuie să fie neapărat cel ce vorbește întot-
deauna primul, dar trebuie să fie cel din urmă, adică să le dea 
celor din jur sentimentul că nu mai trebuie nimic de adăugat. 
Apostolul Pavel este foarte grijuliu să nu lase poarta deschisă 
pentru dictatura unuia ca Diotref, care-și impunea voia sa peste 
toți cei din adunare. El așază peste tot în text limitele activității 
lui Timotei în marginile „inițiativelor” lui Dumnezeu din viața 
acestui tânăr: voia lui Dumnezeu și făgăduința lui Dumnezeu 
(1:1); har, îndurare și pace de la Dumnezeu (1:2); suportul 
rugăciunilor înălțate pentru el la Dumnezeu (1:3).

Capitolul 1 – Apel pastoral

În apelul pastoral din primul capitol, Pavel observă și tratează cinci 
deficiențe pe care le-a observat la Timotei. Din cauza condițiilor grele de slu-
jire, scrie Pavel, ele nu trebuie lăsate să crească, pentru că ar deveni piedici 
în lucrare. Iată-le pe rând:

Autocompătimire (v. 4).

„Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca 
să mă umplu de bucurie.” 

În ciuda dificultăților din Efes, Timotei a fost rugat de Pavel să rămână 
acolo (1 Tim. 1:3). Poate că acesta a fost motivul lacrimilor lui. Ca toți ceilalți 
slujitori ai lui Dumnezeu din toate timpurile, Timotei a trebuit să învețe că 
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„noi nu facem ce ne place, ci ce trebuie”. Aceasta nu este niciodată ușor și se 
învață greu.

Delăsare (v. 6).

„De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu 
care este în tine prin punerea mâinilor mele.”

Cumva, apostolul Pavel a aflat că Timotei nu s-a preocupat de starea lui 
(1 Tim. 4:14), așa că flacăra de pe altarul consacrării se micșorase. Trebuia 
neapărat să practice evlavia (1 Tim. 4:7-8)!

Timiditate (v. 7).

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuință.” 

Pavel știa că, prin natura sa, Timotei era un introvertit fără prea mult en-
tuziasm. Dar mai știa și că acest tânăr își putea depăși acest handicap prin 
ceea ce a adus nou Duhul Sfânt în viața sa.

Rușine (v. 8, 12, 16).
Pavel nu s-a rușinat de Evanghelie (Rom. 1:16), nici de Domnul. Onisi-

for nu s-a rușinat să stea alături de Pavel (v. 16). În vremuri grele ca acelea, 
apostolul îi spune lui Timotei să țină fruntea sus în luptă.

„Să nu-ți fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru, 
nici de mine, întemnițatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghe-
lia, prin puterea lui Dumnezeu.

Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e 
ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredințat că El are 
putere să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea.

Domnul să-şi verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de 
multe ori m-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanțul meu” (2 
Tim. 1:8, 12, 16).

Neglijență (v. 13-14).

„Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la 
mine ține-l cu credința şi dragostea care este în Hristos Isus. 
Lucrul acela bun care ți s-a încredințat păzeşte-l prin Duhul 
Sfânt, care locuieşte în noi” (2 Tim. 1:13-14).
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„Dreptarul” era mugurele canonului Noului Testament în forma lui 
primară. Pavel era conștient de valoarea lui (Colos. 1:25). Acest docu-
ment trebuie păstrat (1 Tim. 6:20) și transmis altora (2 Tim. 2:2). Expresia 
„păzește-l prin Duhul Sfânt” pare dificilă la prima vedere, dar trebuie să ne 
aducem aminte că „slova omoară, dar Duhul dă viață” (2 Corinteni 3:6). Un 
text, oricât de inspirat ar fi el, nu ne poate scuti de eroare. Duhul Sfânt este 
Cel ce ne călăuzește în tot adevărul.

Capitolul 2 – Apel practic

Orice predicator priceput știe că un mesaj fără ilustrații este ca o cameră 
fără ferestre. Sigur, se poate trăi și într-o celulă de închisoare care are doar o 
fereastră zăbrelită, dar oamenii nu se bucură să stea în ea, ci preferă o sufra-
gerie cu ferestre mari, prin care să poată vedea până departe.

Cel despre care s-a spus „nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta” 
(Ioan 7:46), în loc să ni se adreseze într-un limbaj academic complicat și 
impresionant, a ales să ne spună o sumedenie de pilde și povestiri cu tâlc. 
Multe din predicile Lui n-ar trece probabil baremul de acceptare pentru 
tezele de masterat sau doctorat la instuțiile de educație ridicate în Numele 
Său. Iar aceasta este una din cele mai mari ironii ale creștinismului.

Ideile abstracte, chiar și atunci când sunt distilate până la nivelul prin-
cipiilor, nu ne rămân în memorie dacă nu sunt îmbrăcate în haina unor 
exemple practice, în conținutul unor metafore sau comparații din viața 
noastră cotidiană.

În apelul practic din capitolul 2 al epistolei sale, apostolul Pavel îi explică 
lui Timotei ceea ce se pare că n-a priceput și n-a aplicat din cea dintâi 
epistolă. Găsim aici câteva ilustrații care ne arată ce înseamnă practic „caută 
să fii evlavios” și „nu fi nepăsător de darul care este în tine”. Revenind asu-
pra unor sfaturi pe care i le-a dat deja lui Timotei, Pavel ilustrează acum ce 
înseamnă:

„Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul 
cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare-
aminte asupra ta însuți şi asupra învățăturii pe care o dai al-
tora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei 
mântui pe tine însuți şi pe cei ce te ascultă” (1 Tim. 4:15-16).
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Apostolul Pavel folosește șapte imagini ca să arate cum trebuie să se ma-
nifeste evlavia în slujirea lui Timotei. Le trecem în revistă cu speranța că fie-
care lucrător creștin va învăța ceva din ele.

Prima imagine pentru ilustrarea evlaviei este aceea a unui învățător. Un 
lucrător creștin este un învățător prin grai și prin trai. Remarcați introduce-
rea din primul verset:

„Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hris-
tos Isus” (2 Tim. 2:1).

Apostolul îi spune mai tânărului său colaborator: „Hai, Timotei, treci la 
treabă. Dumnezeu are lucruri mari pregătite pentru tine! Ești lider și un lider 
face parte dintr-un lanț neîntrerupt de lucrători care trebuie să învețe unii de 
la alții.” 

„Şi ce-ai auzit de la mine în fața multor martori 
încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
învețe şi pe alții” (2 Tim. 2:2).

Putem identifica patru generații de lucrători în acest verset: Pavel, Timo-
tei, oameni de încredere, care să învețe pe alții. Nu există succes fără succe-
sori, dar nici ucenici fără ucenicie! Un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să 
identifice în mulțimea credincioșilor câțiva oameni cu care să petreacă timp 
împreună ca să-i formeze. Aceasta este cea dintâi prioritate a lui. Predicarea 
în fața mulțimii cade pe planul doi din acest punct de vedere.

Mi-a plăcut ce spunea Richard Wurmbrand despre necesitatea de a avea 
învățători:

„Eu nu admit să existe funționari în creştinism. Creştinii 
sunt nişte ostaşi care aparțin unei armate. Ei au superiori de 
care trebuie să asculte. Hristos însuşi «a dat pe unii apostoli… 
păstori şi învățători»” (Ef. 4:11).

Nimeni nu poate fi creştin şi să declare, în acelaşi timp, că Domnul Isus 
este singurul lui păstor după cum niciun soldat nu poate să asculte de gene-
ral fără a se supune căpitanului sau chiar sergentului, deşi aceştia sunt mai 
puțin pregătiți, din punct de vedere militar, decât comandantul suprem.

Noi ne-am obişnuit să trăim într-un sistem de individualism și liberă 
inițiativă şi am aplicat Bisericilor noastre principii şi idei specifice acestui 
sistem. Dar creştinismul nu este originar din lumea aceasta şi, de aceea, el nu 
cunoaşte principiul individualismului și a liberei inițiative. Caracteristicile 
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sale sunt: organizarea, ierarhia şi, repet, ascultarea. Nu numai o ascultare 
față de Dumnezeu dar şi față de frații săi creştini pe care Biblia îi numeşte 
„mai-mari” sau căpetenii (Evr. 13:7).

Credincioşii protestanți consideră că nu au nevoie de nimeni să-i conducă 
în materie de credință. Ei l-au respins pe papa pentru că fiecare dintre 
ei se consideră un papă. O asemenea atitudine nu este nici biblică, nici 
creştinească.

Dar, odată pusă problema, avem dreptul să ne întrebăm: care este 
păstorul în care să avem încredere? Sarcina lui este de a mă aduce la 
perfecțiune până la sfințenie, dar există atâția şarlatani şi impostori. Unii 
oameni care sunt numiți păstori nu au măcar intenția de a conduce pe alții la 
sfințenie. Iar mulți dintre cei ce cred că au vocația aceasta spun atâtea lucru-
ri ciudate şi dau, prin viața lor, exemple contradictorii încât rămâi blocat şi 
perplex văzându-i şi ascultându-i.

Care este adevăratul învățător? Aici este o problemă care vă frământă nu 
numai pe dumneavoastră, dar şi pe Hristos însuşi când El întreabă: „Care 
este robul credincios şi înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slu-
gilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?” (Mt. 24:45).

Avem aici un mare semn de întrebare. Şi Domnul nu adaugă nimic, nu 
dă răspunsul. El nu a dat indicații precise cu privire la locul unde se află 
adevăratul păstor. El nu a spus că ar fi destul să te încredințezi Bibliei pen-
tru că Biblia însăşi ne învață că există robi credincioşi care ne vor aduce Cu-
vântul lui Dumnezeu. A da oamenilor Biblia şi a-i asigura că ea singură îi va 
conduce, fiind singurul lor ghid, este ca şi cum am pune în mâna unor şcolari 
toate manualele fără să le asigurăm şi profesorii care să-i învețe. Nevoile lor 
nu pot fi acoperite numai prin intermediul cărților, ei au trebuință şi de pro-
fesori” (R.W. – Dacă zidurile ar putea vorbi, p. 118).

A doua imagine folosită de Pavel pentru evlavie este cea a unui ostaș.

„Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. 
Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă 
celui ce l-a înscris la oaste” (2 Tim. 2:3-4).

N-am să uit niciodată o frază repetată des de tatăl meu, atunci când mă 
vedea înclinat să plec din slujirea mea din Los Angeles spre alte meleaguri: 
„Dane, de când facem noi ce ne place? Noi facem ce trebuie!” Implicațiile 
practice ale metaforei folosite de apostolul Pavel este că noi ne aflăm într-un 
război, nu într-un timp de pace. „Suferă împreună cu mine” este o chemare 
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la consacrare adâncă și totală, la abandonarea confortului personal și la ac-
ceptarea suferinței alături de toți cei ce sunt persecutați pentru că luptă de 
partea lui Hristos.

Un lider creștin este sortit să sufere. Nu există nicio excepție de la această 
regulă sau cum spunea altcineva: „Dacă nu te întâlnești din când în când 
frontal cu diavolul, s-ar putea să mergeți în aceeași direcție.” Mulți lideri 
creștini urmăresc pacea și confortul, dar așa ceva nu este posibil pe vreme 
de război. Iată de ce ei dau bir cu fugiții de îndată ce se simt atacați de diavol.

Orice lucrător simte din când în când dezamăgiri și descurajare. Ele nu-i 
descalifică însă, ci sunt doar dovada că sunt acolo unde trebuie și că fac ceea 
ce trebuie. Dezamăgirile și descurajarea sunt parte din suferințele pe care le 
îndurăm alături de Hristos. Nu uitați că El a pierdut la un moment dat totul, 
dar asta nu-L va împiedica în final să biruiască totul și să ne poarte și pe noi 
„în carul Său de biruință”. Dacă ai primit „ordinul de recrutare” și ești un 
soldat al lui Hristos, nu căuta popularitatea și prosperitatea, ci caută să placi 
„Celui ce te-a înscris la oaste”. 

A treia imagine folosită de apostolul Pavel pentru evlavie este a unui at-
let care excelează în sport. Pavel nu simte nevoia să lămurească viața unui 
atlet. Și el și cititorii lui erau foarte familiari cu subiectul. Deviza vremii era 
„Mente sana in corpore sano” și sportul era foarte la modă.

„Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat 
după rânduieli” (2 Tim. 2:5).

Metafora vorbește despre perseverență și disciplină. Un atlet este obligat 
să ducă „o viață sportivă” și să se supună la „tot felul de înfrânări”:

„Toți cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul 
de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se 
poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care 
nu se poate veşteji” (1 Corinteni 9:25).

Este ceva paradoxal în lucrarea unui păstor de Biserică. El nu are un 
program fix, ca ceilalți angajați la o companie, dar el trebuie să-și facă un 
program chiar mai fix decât ei. Ziua lui de lucru nu este de opt ore, ci de 
douăzeci și patru de ore. Se cere înțelepciune să te disciplinezi singur și să 
așezi prioritățile corect ca să ai vreme și pentru studiu și pentru rugăciune și 
pentru vizite și pentru familiile altora, dar și pentru propria ta familie. Rea-
litatea de pe teren arată că nu cei mai talentați au succes, ci cei perseverenți. 
Talentul este necesar și măsoară porția de har pe care ne-a dat-o Dumnezeu 
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prin Duhul. Dar talentul  este insuficient dacă nu este însoțit de o viață 
disciplinată, trăită după niște „rânduieli” precise, pe care unii le numesc și 
„discipline spirituale”. 

Nu poți da altora apă dacă n-ai scos-o mai întâi tu însuți din fântână. 
Uitându-mă la propria mea viață, dimineața fug la computer și noaptea târ-
ziu sunt de multe ori tot acolo. Mi s-a spus că cel mai bun profesor este cel 
care studiază toată viața.

O altă implicație a metaforei cu atletul este în zona moralității. „Rân-
duielile” sunt foarte necesare și aici. În lupta cu diavolul, mulți au căzut 
în ispite pentru că n-au știut să se apere. De la Billy Graham și până la 
vicepreședintele Pence, America a cunoscut lideri creștini care s-au angajat 
să nu stea niciodată singuri cu o femeie în situații care ar putea deveni peri-
culoase. Banii și faima îi pot face pe liderii creștini să creadă că nu mai sunt 
oameni obișnuiți și că-și pot permite libertăți pe care le-ar critica imediat 
la alții. Descalificările din sport sunt tragice, dar cele din lucrarea lui Dum-
nezeu sunt și mai păgubitoare.

Cea de-a patra imagine folosită de Pavel pentru a ilustra evlavia este a 
unui fermier. El spune:

„Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roa-
dele” (2 Tim. 2:6).

În original, verbul folosit este sinonim cu acela folosit pentru munca 
presbiterilor:

„Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită 
cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu 
învățătura, pe care o dau altora” (1 Tim. 5:17).

Agricultura este sectorul celor harnici, obișnuiți cu oboseala. Pe vre-
mea când eram la Seminarul Teologic Baptist de la București, fratele Bu-
naciu ne vorbea despre „fericirea sub povară”. Este o realitate paradoxală 
a lucrătorilor din agricultură. Cu cât sunt sacii pe care-i are de cărat acasă 
toamna mai mulți și mai grei, cu atât țăranul este mai fericit. Cu cât stupii 
pe care-i duce în spinare după sezon sunt mai grei, cu atât stuparul este mai 
bucuros.

Pentru recoltă trebuie risipă de energie. În pasajul imediat următor, 
apostolul dezvoltă acest subiect arătând legătura directă dintre osteneală și 
onoare, dintre suferință și slavă:
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„Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lu-
crurile. Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui 
David, înviat din morți, după Evanghelia mea, pentru care sufăr 
până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul lui 
Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleşi, 
pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, 
împreună cu slava veşnică. 

Adevărat este cuvântul acesta: Dacă am murit împreună cu 
El, vom şi trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom şi împărăți 
împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de 
noi. Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, 
căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim. 2:7-13).

A cincea metaforă a evlaviei este lucrătorul calificat și apare în 2 Tim. 
2:15-19. Ea ne vorbește despre distincția dintre „teoreticienii sterili” și 
adevărații lucrători, dintre cei ce doar vorbesc și cei ce pun în practică, 
dintre cei ce știu și cei ce fac. Nu orice agitație este însă slujire și orice acti-
vitate duce la roade. Trebuie să semănăm duhovnicește, ca să secerăm roade 
duhovnicești:

„Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte înaintea 
lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc 
la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă” (2 Tim. 2:14).

Când a aflat că vreau să devin păstor, Simion Cure, un decan al credinței 
pe vremea aceea, m-a întrebat: „Dănilă, ce vrei să te faci: priveghetor sau pri-
vighetor? Că sunt unii care se fac predicatori doar pentru că tare le mai place 
să-și audă glasul cum sună… Priveghetor înseamnă osteneală, nesomn și sa-
crificiu. Tu ce vrei să fii?”

Nicolae Iorga a spus: „Dacă vrei să vezi calitatea unei semințe, nu te lua la 
ceartă cu limbutul, ci pune-o în pământ!”

„Caută să te înfățişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om în-
cercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care îm-
parte drept Cuvântul adevărului.

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le țin vor 
înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul 
lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi 
Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea şi 
răstoarnă credința unora” (2 Tim. 2:15-18).
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Nu suntem într-un concurs de popularitate. Nu trebuie să fim preocupați 
de aprobarea oamenilor. La urma urmei, ceea ce contează este ce ne va 
spune Dumnezeu în ziua în care ne vom înfățișa înaintea scaunului Său 
de judecată. Atestatul lui Dumnezeu va fi dat doar acelora care au umblat 
în lumină cu viața lor și au răspândit în jur lumina prin vorbirea lor. Dum-
nezeu nu spune „după vorbele lor îi veți cunoaște”, ci „după faptele lor îi veți 
cunoaște”! Cine dorește să afle dacă un altul este sau nu creștin adevărat 
poate să se uite atent la faptele pe care le face. Nimeni nu culege „struguri 
din spini sau smochine din mărăcini” (Mat. 7:16).

Nașterea din nou este o realitate nevăzută pe care, exclusiv, numai Dum-
nezeu o cunoaște, dar realitatea ei este evidentă dintr-o radicală schimbare a 
vieții:

„Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având 
pecetea aceasta: «Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui» 
şi «Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de 
fărădelege!»” (2 Tim. 2:19).

La întrebarea: „Care este semnul primirii Duhului Sfânt?” nu există decât 
un singur răspuns corect: „O viață de sfințenie!”

A șasea ilustrație a evlaviei este cea a unui vas de cinste din gospodărie.

„Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, 
ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare 
de cinste, iar altele, pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă 
cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folosi-
tor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim. 
2:20-21).

Ce trebuia să facă practic Timotei? Iată ce-i spune Pavel:

„Fugi de poftele tinereții şi urmăreşte neprihănirea, 
credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Dom-
nul dintr-o inimă curată. Fereşte-te de întrebările nebune şi ne-
folositoare, căci ştii că dau naştere la certuri” (2 Tim. 2:22-23).

Un om evlavios trăiește în curăția morală, în adevărul învățăturii creștine 
și este întotdeauna la dispoziția stăpânului său. Toate acestea la un loc îl fac 
să aibă parte de „cinste” în adunarea copiilor lui Dumnezeu.

„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de cur-
vie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfințenie şi 
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cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe 
Dumnezeu” (1 Tesal. 4:3-5).

Ultima imagine folosită de apostolul Pavel ca să descrie evlavia este aceea 
a unui rob.

„Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu 
toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să 
îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu 
le va da pocăința ca să ajungă la cunoştința adevărului, şi, 
venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care 
au fost prinşi ca să-i facă voia” (2 Tim. 2:24-26).

Chiar dacă are poziția de „administrator peste casa lui Dumnezeu”, Timo-
tei trebuie să-și însușească atitudinea umilă a unui rob al Stăpânului.

„Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie 
fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici 
bătăuş, nici lacom de câştig mârşav” (Tit 1:7).

Management sau ucenicie? Ce este de preferat: priceperea planificării 
sau disciplina unei totale ascultări în totală dependență de Stăpânul ceresc? 
S-ar putea să avem prea multe cursuri de management și mult prea puține 
exemple de adevărată ucenicie. 

La împlinirea vârstei de 100 de ani, la Atlanta, Petru Popovici ne-a 
împărtășit „secretul” rodirii lui în lucrare: 

„Eu n-am decis nimic. Totul a fost decis de Tatăl înainte ca 
eu să mă fi născut. Nu mi-am făcut planuri „cincinale”. Am fost 
doar un rob care se uită atent la mâna stăpânului său. Există 
o foarte mare deosebire între un slujitor și un rob: slujitorul 
lucrează pentru simbrie și, dacă nu-i convine, pleacă la altul; 
un rob lucrează fără simbrie, nu doar dacă-i place, ci pentru că 
trebuie. El este la totala dispoziție și discreție a stăpânului său. 
Eu, frații mei, am fost rob, nu slugă. Faptele pe care le-am făcut 
n-au fost ale mele, ci au fost lucrările pe care Domnul mi le-a 
dat să le fac.”

„Evlavia” este un cuvânt grecesc a cărui însemnătate a ajuns într-adevăr 
o „taină” pentru lume. Apostolul Pavel s-a văzut silit să i-l explice lui Timotei 
ca să se știe despre ce este vorba. Bine a făcut. Pentru că o astfel de tălmăcire 
practică ne trebuia și nouă.
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Capitolul 3 – Apel profetic

Iată un capitol cu o temă clară și clarificatoare! Începutul și finalul lui ne 
dau elementele necesare identificării acestei teme:

„Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Tim. 
3:1).

„... pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Tim. 3:17).

Formulată în cuvintele mele, tema capitolului este: „Nicio scuză!” 
Circumstanțele nu pot fi niciodată o scuză pentru defetism sau mediocritate. 
Desăvârșirea și destoinicia sunt posibile oricui, oriunde și oricând.

Epistola aceasta este unul din argumentele majore pentru cei ce nu cred 
în progresul societății și nici în perspectiva unui creștinism triumfalist. Din 
temnița romană, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei că viitorul nu va fi roziu, 
ci tragic. În original, Pavel folosește termenul „vremuri cumplite” care mai 
apare și în cazul demonizaților din Gadara:

„Erau aşa de cumpliți, că nimeni nu putea trece pe drumul 
acela” (Matei 8:28).

În sensul foarte strict al cuvântului, în capitolul 3 al epistolei avem de-a 
face cu un pasaj profetic. De unde știa apostolul Pavel caracterul vremurilor 
care aveau să vină? Aceasta este o întrebare grea la care numai Dumnezeu 
ne-ar putea da un răspuns. Cert este că suferințele din vremurile de pe urmă 
nu vor fi datorate crizelor ecologice sau economice, ci crizelor de caracter. Ci-
neva spunea că ne facem în mare măsură raiul sau iadul prin ceea ce suntem 
deja în viața aceasta în noi înșine și între noi, în relațiile interumane. Cea 
mai mare decadență terestră nu este a mediului înconjurător, ci a mediului 
interior. Pavel spune că lumea va fi rea pentru că oamenii vor fi răi. Cum vor 
putea supraviețui creștinii într-o astfel de lume? Apostolul îi dă lui Timotei 
trei îndemnuri:

Anticipează-le (3:1-9).
Cei care se așteaptă să vadă venind paradisul pe pământ se 

autoprogramează pentru o mare dezamăgire. De fapt, toate deziluziile 
noastre sunt întotdeauna pe măsura iluzilor cu care ne-am hrănit. Un 
cunoscător al Scripturii nu este un pesimist, ci un realist ancorat în punc-
tul lui Dumnezeu de vedere. Citiți cu atenție descrierea făcută oamenilor din 
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vremurile de pe urmă și veți observa foarte repede că este vorba despre o 
proastă plasare a dragostei. Ei nu-L mai iubesc pe Dumnezeu și nu-i iubesc 
pe oameni, ci se iubesc pe ei înșiși și iubesc lucrurile materiale din jur. Dum-
nezeu ne-a dat lucruri pe care să le folosim și oameni pe care să-i iubim. Noi 
am ajuns să facem invers! Iubim lucrurile și-i folosim pe oameni!

„Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, 
lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinți, 
nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, 
neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubi-
tori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult 
de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de 
evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii 
aceştia” (2 Tim. 3:2-5).

Peștele se împute de la cap și lumea de la creștinismul fals! Decadența 
vremurilor din urmă nu va ocoli Biserica. Pavel își continuă profeția vorbind 
despre imoralitatea celor aparent super-spirituali. Ființa umană este într-așa 
făcută că goana după supra-spiritualitate este soră cu senzualitatea. Setea 
după senzații tari naște foamea după senzualitate. Foarte multe femei fasci-
nate de falși profeți au simțit-o pe propria lor piele:

„Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe 
femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite 
pofte, care învață întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la de-
plina cunoştință a adevărului. 

După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa 
şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt 
stricați la minte şi osândiți în ceea ce priveşte credința. Dar nu 
vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a 
fost arătată şi a celor doi oameni” (2 Tim. 3:6-9).

Iane și Iambre, despre care amintește Pavel, au fost doi vrăjitori de la cur-
tea lui Faraon. Ei au imitat până la o vreme minunile pe care i le-a dat Dum-
nezeu lui Moise să le facă înaintea lui Faraon ca să-I lase poporul să plece. 
Acesta este un avertisment teribil de important pentru toți naivii care cred 
că tot ce zboară se mănâncă și tot ce este supranatural este neapărat dum-
nezeiesc. Supranaturalul poate fi, și chiar este de multe ori, demonic. Pavel 
știe despre ce vorbește! În Filipi, o roabă care avea duh de ghicire s-a ținut o 
vreme de el și de însoțitorii lui. Ca să evite orice confuzie, Pavel a scos duhul 
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demonic din ea, chiar dacă a trebuit pentru aceasta să plătească un mare preț 
de suferințe personale (Fapte 16:16-34). În Efes, predicarea lui Pavel a dus 
la clarificarea lucrurilor din sfera supranaturalului și mulți din oamenii care 
fuseseră prinși în rătăciri demonice s-au lepădat de ele (Fapte 19:11-20).

Urmează exemplele oamenilor lui Dumnezeu (3:10-12).
Ajungem întotdeauna ca cei pe care-i admirăm! De aceea, nu vă lăsați 

îmbătați cu apă chioară de „celebritățile” meteorice care străbat fascinant 
bolta creștinismului contemporan. Așteptați să vedeți „sfârșitul felului lor 
de viețuire” și numai după aceea urmați-le pilda. Într-o lume a minciu-
nii, adevărul stă de multe ori cu cei puși în lanțuri, iar firea pământească 
umblă după strălucirea „Laodiceei”, fugind de lepădarea de sine, ca dracul 
de tămâie. În loc de pocăință, în vremurile din urmă, oamenii vor umbla 
după „pace și prosperitate”. În loc să ia jugul alături de Hristos și să aibă 
parte de suferințele Lui, oamenii se vor împopoțona cu bijuteriile și jucăriile 
măscăricilor acestei lumi păcătoase. Însemnul pe care i-l dă Pavel lui Timo-
tei este să stea alături de cei care trăiesc în adevăr, în credință și au parte de 
suferință pentru evanghelie:

„Tu, însă, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea 
mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, 
dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferințele care au 
venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigo-
niri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De alt-
fel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți” (3:10-12).

Pocăința și popularitatea n-au făcut niciodată casă bună împreună.
Ancorează-te în Biblie (3:13-17).
Crede din toată inima că te poți încrede în Cuvântul lui Dumnezeu pentru 

mântuire (v. 15), pentru maturizare din copilărie până la sfârșitul vieții (v. 15, 
17), și te poate echipa pentru slujirea Domnului (v. 17). Amăgirile Satanei fac 
prăpăd în adunările creștine (v. 13), iar unicul medicament și unica metodă 
de lucru împotriva lui este Cuvântul inspirat pe care ni l-a lăsat Dumnezeu.

În secolele în care a trăit în afara străvechii vatre a țării, poporul evreu 
și-a păstrat identitatea devenind „poporul cărții“. SCripturile au luat locul 
Templului și al altarelor istorice, s-au substituit guvernelor, Sinedriului și 
vetrei geografice cunoscute. În răstimpuri de sărbători, ca de exemplu de 
Paștele care începea Luni seara, Scripturile au devenit punțile dintre prezent 
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și trecut, stabilind legături între evrei de azi și evreii din Egipt. „Din pruncie 
cunoști Sfintele Scripturi“ este o aluzie la dependența fiecărui evreu de tex-
tele revelației divine. Obiceiul era ca la zile memorialistice întregi cărți ale 
Vechiului Testament să fie citite de la un capăt la celălalt (obicei care s-a 
păstrat până astăzi). 

Îmi place de „popor al cărții“. Are un aer de extrateritorialitate care se 
aplică la fel de bine și creștinilor.  Creștinii, salvați de Dumnezeu din sânul 
tuturor Neamurilor, sunt și ei tot o națiune distinctă, un popor chemat afară 
din limitele obișnuite ca să trăiască asemenea unui „popor al cărții“.

Trăim între copertele Biblie, regăsindu-ne în frăția cu toți despre care 
citim acolo, iar când murim ne mutăm tot între copertele cărții sfinte, în 
realitățile supranaturale descrise acolo. Fiți binecuvântați, frații și surorile 
mele din acest „popor al cărții“.

Fii vigilent însă împotriva unor oameni din afara coperților Bibliei, care 
profesează puteri supranaturale ca Iane și Iambre (v. 8). Ei pot imita lu-
crarea lui Dumnezeu ca și Simon magul din Samaria (Exod. 7:8–13; Fapte 
8:9-11). Satan poate falsifica minuni și poate falsifica creștini! (vv. 5, 13; 2 
Cor. 11:13–15) Ei pătrund în adunări și dezbină. Este nevoie de foarte mult 
discernământ spiritual.

Capitolul 4 – Apel personal

Capitolul acesta este probabil cel mai plin de încărcătură emoțională din 
toate epistolele apostolului Pavel. El clădește pe două alternative: pe de-o 
parte speră că Timotei va ajunge la el și vor continua împreună lucrarea și 
părtășia, pe de altă parte ia în considerare posibilitatea ca aceste rânduri să 
fie utimele cuvinte pe care i le spune „fiului” său în credință. Fiecare cuvânt 
este serios și solemn, ceea ce dă întregii epistole caracterulul unui „testa-
ment” spiritual. Acestea sunt ultimele cuvinte care ne-au rămas de la marele 
apostol.

Ceea ce avem în față este un Manual de Teologie Pastorală în miniatură! 
În acest capitol, apostolul Pavel îi dă lui Timotei trei porunci:

I. Privește în Cuvântul Domnului și împlinește-ți bine slujba!
Pentru a pătrunde în adâncimile acestui pasaj este bine să remarcăm că 

în primele cinci versete ale capitolului, Pavel folosește nouă verbe care defi-
nesc portretul unui lucrător creștin. Fiecare dintre ele sunt o dorință a apos-
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tolului Pavel și, toate împreună, creionează portretul unui slujitor adevărat 
al lui Dumnezeu în Biserică.

„Te rog fierbinte… , (1) propovăduiește Cuvântul, (2) 
stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, (3) mustră, (4) 
ceartă, (5) îndeamnă cu toată blândețea și învățătura…” 

„Dar tu (6) fii treaz în toate lucrurile, (7) rabdă suferințele, 
(8) fă lucrul unui evanghelist și (9) împlineșteți bine slujba” (2 
Tim. 4:1-2, 5).

Aceste nouă verbe nu exprimă nouă sugestii, nouă idei sau nouă dorințe. 
Ele sunt nouă porunci clare și limpezi, cuprinzând acțiunile oricărui predica-
tor care vrea să-i fie credincios lui Dumnezeu și vrea să știe ce se așteaptă de 
la o astfel de persoană.

Caracterul serios și solemn este dat de motivația pe care i-o așază înainte 
Pavel lui Timotei. Orice creștin veritabil trebuie să țină seama de ea:

„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hris-
tos Isus, care are să judece viii şi morții, şi pentru arătarea şi 
Împărăția Sa” (2 Tim. 4:1).

Pavel aflase că situația din Efes se deteriorase mult și știa că Timotei nu 
are „stamina” lăuntrică să fie un luptător ca el. Pe deasupra, situația din 
Imperiu devenise nefavorabilă tuturor grupărilor religioase evreiești. Roma 
începuse să-i vâneze și pe creștini, iar un anume „Alexandru căldărarul” îl 
turnase pe el la autorități și era un pericol potențial pentru Timotei. În 
aceste condiții, apostolul își încheie epistola cu un apel „fierbinte”. El îl face 
conștient pe ucenicul lui de seriozitatea chemării pe care i-a făcut-o Dum-
nezeu.

Cineva a spus: „Mă interesează puțin ce spun oamenii despre mine astăzi, 
pentru că mă interesează mult mai mult ce va spune Dumnezeu în ziua în 
care mă voi afla înaintea Lui!” Cam așa ceva vrea să-i insufle lui Timotei 
apostolul aflat în închisoarea din Roma. Pentru aceasta,

„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca nişte slujitori ai lui 
Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, 
ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios 
în lucrul încredințat lui. 

Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de 
voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însu-
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mi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea, 
totuşi nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă 
judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de 
vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile 
ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, 
fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu” (1 Cor. 4:1-5).

Pavel îl așază pe Timotei „înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos 
Isus, care are să judece viii şi morții” și înaintea lui Hristos care va veni „în 
Împărăția Sa”. 

Fiecare an din viața noastră, fiecare lună, fiecare zi și fiecare secundă 
trăim sub privirea lui Dumnezeu! Motivația noastră în lucrare trebuie să fie 
această umblare cu Dumnezeu în Hristos prin călăuzirea Duhului Sfânt. Ce 
facem astăzi va fi evaluat de Dumnezeu în perspectiva Împărăției care va 
veni. „Arătarea” Domnului Isus este nădejdea noastră, dar poate fi și necazul 
nostru, dacă vom fi făcuți de rușine înaintea lui Hristos:

„Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lu-
crurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă 
mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca, fără 
prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus 
Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul 
Stăpânitor, Împăratul împăraților şi Domnul domnilor, sin-
gurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care 
nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L 
poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin” (1 Tim. 
6:13-16).

„De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va 
da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai 
mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui” (2 Tim. 4:8).

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți 
oamenii, a fost arătat şi ne învață s-o rupem cu păgânătatea şi 
cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, 
dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus 
Hristos” (Tit. 2:11-13).
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Revenind la unele din cele 9 verbe folosite de apostolul Pavel, trebuie 
să spunem că „primordialitatea predicării Cuvântului” care-i scoate pe oa-
meni din lumea iluziilor istorisirilor închipuite care le gâdilă urechile, este 
caracterizată astfel:

Predicarea trebuie să urmărească aceste trei scopuri: condamnarea, aver-
tizarea și îndreptarea (mustră, ceartă, îndeamnă). Firea pământească se 
împotrivește și o astfel de predicare nu va fi populară. Nu trebuie să urmărim 
însă popularitatea, ci propășirea în sfințire. Ca să-l cităm pe unul care a găsit 
o exprimare fericită: „Predicatorul trebuie să-i tulbure pe cei confortabili și 
să le dea confort celor tulburați”. El trebuie să le spună ascultătorilor ceea ce 
au nevoie să audă, nu ce le-ar plăcea să audă.

II. Privește la exemplul meu.
Pavel îl îndeamnă pe Timotei „să-și împlinească bine slujba”, dându-se 

pe sine însuși drept exemplu. Situația în care se găsește apostolul Pavel îi dă 
ocazia să vorbească despre două situații dificile în viața oricărei persoane: 
moartea și singurătatea.

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa 
plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am 
isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aşteaptă cu-
nuna neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, 
Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor 
fi iubit venirea Lui” (2 Tim. 4:6-8).

Când folosește expresia „ca o jertfă de băutură”, apostolul Pavel folosește 
o metaforă a finalului. Această jertfă de băutură era pentru evrei jertfa de 
la urmă care, turnată pe altar, încheia procesiunea pentru jertfa ca dar de 
mâncare și arderea de tot (Num. 15:1-10). „Ca o jetfă de băutură” însemna în 
vernacularul evreiesc „pentru ultima fază”. Ca și Pavel, când ne aflăm în fața 
morții putem avea trei atitudini: îngrozirea, resemnarea sau anticiparea. Un 
exemplu de groază în fața morții este, surprinzător în viața patriarhului Iov 
(Iov 9:34; 10:18-22) și în viața împăratului David (Psalmul 88).Un exemplu 
de resemnare în fața morții se găsește în meditațiile lui Iov (Iov. 14:1-2) și în 
meditațiile lui Solomon din cartea Eclesiastul:

„... până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, şi până 
nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 
12:7).
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Un exemplu de anticipare a morții este în mărturia apostolului Pavel des-
pre revelațiile cerești (2 Cor. 12:1-5) și despre dorul de a ajunge iar acolo:

„Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine 
cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu 
îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea 
mea. 

Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. 
Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu 
ştiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți: aş dori să mă 
mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, 
dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup” (Fili-
peni 1:20-24).

Pasajul imediat următor din scrisoarea apostolului Pavel către Timotei 
vorbește despre singurătate. Dacă viața este definită ca „existența relațiilor 
cu mediul înconjurător”, singurătatea poate fi definită și ca o moarte 
incipientă. Tema singurătății ocupă în întregime finalul scrisorii (2 Tim. 4:9-
22). Apostolul o prezintă ca pe o tovarășă de drum pentru el și pentru mulți 
dintre colaboratorii lui. Distingem câteva cauze ale singurătății:

Singurătatea pierderii unui ucenic (4:10). Este cazul lui Dima, un om 
în care s-a investit Pavel. Plecarea lui spre atracțiile lumii din cosmopoli-
tul Tesalonic i-a lăsat apostolului un gol în inimă. Un „părinte spiritual” nu 
renunță ușor la niciunul din fii lui în credință.

Singurătatea lucrătorului este amintită pe locul al doilea. Pavel pomenește 
numele câtorva lucrători care au plecat singuri în diferite ținuturi. Crescens 
s-a dus în Galatia (4:10), Tit a plecat în Dalmatia (4:10), Tihic a fost trimis de 
Pavel la Efes (4:12). Singurătatea n-a fost numai tovarășa de drum a lui Pavel 
și Timotei. Toți ceilalți colaboratori ai lor au plecat singuri. Pentru că n-avem 
epistole adresate lor, nu le știm nici durerile și nici problemele, dar au fost cu 
siguranță destule.

Pe locul al treilea este pomenită singurătatea trădării (4:14-15). Eram în 
vizită la Richard Wurmbrand și ne ținea o prelegere împotriva publicității 
făcute celor răi care fac fapte rele. Ne-a citat cazul acestui „Alexan-
dru, căldărarul” care i-a făcut apostolului Pavel mult rău. „Nu ni se dau 
amănunte, a remarcat nenea Richard. De două mii de ani, curioșii ar vrea 
să afle ce i-a făcut Alexandru lui Pavel, dar nu ni se spune. Apostolul Pavel a 
pus un punct după numele lui. Este destul. Nici nu se merită mai mult!”
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Cea de-a patra amintită de Pavel este singurătatea tribunalului (4:16-19). 
Fie că a fost vorba despre procesul intentat în Cezareea, fie că a fost vorba 
despre o primă înfățișare la procesul din Roma, apostolul Pavel a trebuit să 
calce pe urmele Domnului său și să rămână singur în fața dușmanilor.

Cea de-a cincea enumerată de Pavel este singurătatea bolii (4:20). Tro-
fim fusese lăsat în urmă în Milet din cauza bolii. Era acum singur cu foarte 
multe întrebări în inima lui. Cum de nu l-a vindecat și pe el Pavel? Cum de 
nu l-a vindecat și pe el Dumnezeu? Trofim n-avea niciun răspuns la aceste 
întrebări și nu le avea nici Pavel. Singurătatea bolii este una din cele mai gre-
le singurătăți umane. Aflat pe patul morții, cineva a scris pe un petec de hâr-
tie: „Trăim și luptăm împreună, dar de murit murim fiecare singuri.”  Boala 
nu l-a ocolit nici pe Pavel și nici pe colaboratorii lui. Din mai multe epistole 
reiese că apostolul a suferit de o boală de ochi (pe care unii o cred o rămășiță 
a pierderii vederii pe drumul Damascului). Cu boala s-a luptat și Epafrodit, 
trimisul Bisericii din Filipi să-l ajute pe Pavel în lucrare (Filipeni 2:25-30). 
Deși s-a pus la dispoziția Domnului „pentru lucrul lui Hristos”, Epafras a 
ajuns aproape de moarte. Asta l-a întristat pe Pavel, dar mai ales i-a întristat 
pe cei din Filipi. 

Vindecarea lui Epafras a fost un act de suveranitate divină. Pavel n-a avut 
puteri de vindecare discreționare, ci a depins de deciziile discreționare ale lui 
Dumnezeu. Iată cum formulează el această poziție în problema vindecării lui 
Epafras:

„Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar 
Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca 
să n-am întristare peste întristare” (Filipeni 2:27).

Singurătatea, de orice natură ar fi ea,  este o încercare prin care trebuie 
să trecem, nu o condiție în care trebuie să rămânem! Chiar și când trec prin 
„valea umbrei morții”, copiii lui Dumnezeu au la îndemână resurse extraor-
dinare:

„Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc 
plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări” 
(Psalmul 84:6).

Care sunt leacurile pe care le-a aplicat apostolul Pavel? Scrisoarea 
adresată lui Timotei ne recomandă trei: și Dumnezeu însuși (4:17-18).

a. Cărțile (4:13). Cititul este pentru minte ceea ce este gimnastica pentru 
trup. Adevărata valoare a unei cărți nu este dată de prețul ei, ci de folosul 
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pe care-l aduce. Ar trebui să ne alegem cărțile la fel de atent cum ne alegem 
prietenii.

b. Oamenii (4:9). Suntem foarte rar așa de singuri cum ne simțim. Dum-
nezeu are grijă să ne trimită mereu pe cineva care să ne fie aproape. Aposto-
lul Pavel îi trimite lui Timotei salutări de la Eubul, Pudens, Linus, Claudia 
și… toți frații (4:21). Toți aceștia erau în Roma, nu departe de inima marelui 
apostol.

c. Dumnezeu însuși (4:17-18). „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nos-
tru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi” (Psalmul 46:1). În ciuda 
gravității situației, Pavel face un joc de cuvinte amuzant. Parafrazând, el 
spune: „Și dacă cezarul acesta nu mă vrea în împărăția lui pământească, nu-i 
nimic! Se va deschide o ușă și voi trece dincolo în împărăția cerească a lui 
Dumnezeu!”

O concluzie la scrisorile lui Pavel către Timotei

La finalul studierii celor două scrisori ale lui Pavel către Timotei se cu-
vine să ne întrebăm: „Oare și-au atins ele scopul? A reușit Timotei să-și 
depășească timiditatea, frica, tendința de a ceda mai degrabă decât să se 
lupte și să sufere pentru credință? Într-un cuvânt, a reușit apostolul să-l de-
termine pe mai tânărul lui ucenic să-i calce pe urme?” Răspunsul se găsește 
într-un verset obscur din finalul epistolei către Evrei, unde citim:

„Să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine cu-
rând, voi veni împreună cu el să vă văd” (Evrei 13:23).

Avem aici confirmarea eficacității celor două epistole. Cuvintele lui Pavel 
s-au transformat în faptele lui Timotei. Ele și-au împlinit menirea dăltuind 
într-un om slab un caracter mare. Dacă le citim cu atenție și le ascultăm și 
noi, aceeași transformare se poate produce în fiecare dintre noi. Anexăm 
acestui studiu una din cele mai frumoase poezii scrise de Costache Ioanid, o 
adevărată analiză psihologică a relației dintre apostolul Pavel și Timotei:

SCRISOARE CĂTRE TIMOTEI

E ceas târziu de noapte. În jilava încăpere
doi oameni stau alături, doi vulturi în tăcere.
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Unul din ei, un medic, cu inima vitează,
încearcă să adoarmă, dar duhul său veghează.

Celălalt e-un apostol, legat în lanțuri grele,
el stă proptit de-o piatră, cu ochii către stele.
Ce vină-l urmărește, ce neagră făr’delege,
dacă ostașii Romei au trebuit să-l lege?
pentru ce jaf sau crimă, el, Pavel, el, stegarul
lui Crist, așteaptă-n lanțuri să-l judece Cezarul?

O, vina lui e mare, ea răscolește firea,
e vina neiertată de-a fi vestit Iubirea,
e crima-nfricoșată de-a fi rostit în lume
cuvintele salvării și-al Lui Mesia nume.
Cum poate duhul morții să-ngăduie urgia
de-a se vesti o jertfă ce-aduce veșnicia?
De-a se vorbi de-un sânge ce dă oricui iertare,
de-a redeschide Raiul pierdut prin neascultare?

Nu. Nimeni n-are dreptul s-aducă o speranță,
să-mpartă o putere ce cugetul înalță
s-aprindă o lumină ce către cer îndrumă.
O, Pavele, bătrâne, tu ești un foc, o ciumă!…
ai vrut s-arunci în lume peste păcat izbândă.
*
E ceas târziu de noapte. Stau îngerii de pază.
alăturea de Luca, apostolul veghează.
Din uliți, din cetate, se-aud din vreme-n vreme
crâmpeie vagi de cântec, de chiot, de blesteme.

Din praguri de taverne vin spasme de chimvale,
vin mugete de oameni ce scot din sân pumnale.
Apostolul ascultă. O, cu ce dor, bătrâne,
dar cum să-nvingi tu, unul, săgețile aprinse,
cohortele de demoni de mii de ani ne’învinse?
Cum tu, un fir de floare, să-nfrângi toți mărăcinii?
O singură scânteie să facă loc luminii?
*
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Stă între somn și veghe apostolul-părinte.
Și sute de icoane îi vin și-i trec prin minte.
Sunt frați iubiți, tovarăși de dragoste și luptă,
care îl cer la Tatăl în rugă ne’ntreruptă.

Sunt sfinții din Iudeea, trăind sub grea prigoană,
sunt ucenici din Cipru, din Asia romană…
Barnaba… Iust… Apolo… Arhip… Fortunat… Sila…
Eprafa din Colose… Priscila și Acuilla…
Păstori fruntași, Biserici, atâtea sarcini grele…
Atâtea aspre lupte cu spirite rebele…
O, cine-i slab, sau cine e gata să se piardă
și inima-n apostol de grijă să nu ardă?

Dar, printre toți, el vede în Efes o ființă,
odraslă preaiubită, născută prin credință,
un ucenic de care îl prinde-un dor fierbinte,
dintr-o iubire sfântă de-apostol și părinte
E Timotei, un tânăr cu inima zeloasă
un mugur de lumină în noaptea-ntunecoasă.

În inima de-apostol un duh de sus pătrunde
în care Însuși Tatăl cu Fiul Său Se-ascunde.
Iar Pavel se apleacă, un braț spre zid întinde
și, scapără amnarul, o candelă aprinde.
Apoi, cu ochii turburi și sângerând sub geană,
el caută-ntr-o ladă să scoată-un sul și-o pană.
În zarea de opaiț genunchii-n colb și-i pune,
cu brațele-nălțate spre Cer, în rugăciune.

– O, Doamne, din adâncuri Te caut! Dă-mi putere,
și-n pace, și-n furtună, să fiu o mângâiere!
Din vasul ce e gata din nou să fie tină,
să dau și cea din urmă scânteie de lumină!

Se-așază iar bătrânul. Apoi, cu dulce șoaptă,
pe scumpul său prieten din somnu-i îl deșteaptă.
Spre-o poliță se-nalță opaițul să-l așeze.
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Și iar pe pat se lasă și-ncepe să dicteze:
– Pavel, prin har, apostol al Lui Isus Mesia,
prin voia Celui care dă lumii veșnicia,
lui Timotei, odrasla și rod al bătrâneții,
har de la Tatăl slavei și de la Domnul vieții.

Mă-nalț cu mulțumire pe a credinței cale
când îmi aduc aminte de lacrimile tale;
o, fiul meu, păstrează cu-nflăcărări nestinse
comoara cea primită prin brațele-mi întinse!

Du lumii Vestea Bună, răbdând în vremuri grele,
Și nu privi cu silă spre lanțurile mele!
Căci Salvatorul nostru a biruit mormântul
și-acum a Lui e viața și cerul și pământul.

Tu, dar, te întărește, copilul meu, veghează!
Tot ce ți-am spus, ia seama, la alții-ncredințează!
Îndură fără silă cu mine împreună
și, ca atlet al vieții, vei căpăta cunună.

Fugi de dorinți murdare, de pofta tinereții,
urmând iubirea sfântă și curăția vieții.
De întrebări nebune și de păreri deșarte
ce n-aduc decât certuri, tu să te ții departe.

Împrăștie Cuvântul, grăbind învățătura,
căci va veni o vreme când, părăsind Scriptura,
se va întoarce lumea, ca-n bezna cea străveche,
spre tot ce-ncântă ochiul și zumzăie-n ureche.
Și, iată, eu sunt gata. Și vremea e aproape
să fiu turnat ca jertfă, ca un prinos de ape.
Am dus lupta cea bună, sfârșita-i alergarea.
Am privegheat credința. M-așteaptă-ncununarea…

Luând în mână pana, apostolul se-apleacă
și iscălind scrisoarea, o-ntinde ca să treacă
în mâinile lui Luca. Apoi, privind în zare,
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el lasă de pe buze un cântec sfânt să zboare…

Iar când în zori, o navă pe apele deșarte,
va duce-n larg scrisoarea spre Timotei, departe,
lumina de pe boltă, urcând peste genune,
îl va găsi pe-apostol veghind în rugăciune.
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TIT

Titlul: În originalul grec, cartea poartă numele: „Pros Titon” – „Către 
Tit”. În limba engleză, titlul cărții este Titus. Dacă nu există coincidențe, ci 
toate sunt „rânduite de sus”, istoria primului veac creștin menționează doi 
oameni cu acest nume care L-au slujit pe Dumnezeu: Titus, generalul roman 
care a distrus Templul din Ierusalim în anul 70 d.Hr. și Titus, ucenicul lui 
Pavel, care a zidit Biserica lui Hristos printre neamuri. Există specialiști care 
cred într-o filozofie a istoriei. Eu cred într-o teologie a istoriei și sunt convins 
că până la zidirea celui de-al treilea Templu înaintea împărăției milenare, 
Dumnezeu a decretat pe pământ o altfel de închinare:

„Nu ştiți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care 
locuieşte în voi şi pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Şi că 
voi nu sunteți ai voştri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. 
Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care 
sunt ale lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:19-20).

Destinatarul acestei epistole este unul dintre convertiții apostolului Pavel 
(Tit 1:4) şi în acelaşi timp unul dintre colaboratorii săi mai tineri. Importanța 
lui Tit în dezvoltarea Bisericii creştine din primul veac este adesea trecută 
cu vederea. Totuşi, omul acesta a fost unul dintre pilonii lucrării misionare 
între neamuri. Lucrarea lui misionară s-a întins până în Dalmația, Iugoslavia 
de astăzi. Tit este menționat de 13 ori în cărțile Noului Testament. El a fost 
primul convertit dintre neamuri, pe care Pavel l-a dat exemplu în adunarea 
Consiliului Bisericii din Ierusalim:

„Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost 
silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoşi, furişați 
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şi strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia, pe care o 
avem în Hristos Isus” (Gal. 2:3-4).

După ce a fost încercat în alte misiuni în care şi-a dovedit râvna, maturi-
tatea şi credincioşia, Tit a primit din partea lui Pavel una dintre cele mai im-
portante şi dificile însărcinări: să rămână în Creta ca să pună „în rânduială 
ce mai rămâne de rânduit şi să aşeze presbiteri în fiecare cetate” (Tit 1:5).

Numele lui Tit apare de 13 ori în Noul Testament. El nu este menționat în 
Faptele Apostolilor, dar apare printre colaboratorii apostolului Pavel în epis-
tola către Galateni:

„După paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim 
împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit, 
în urma unei descoperiri, și le-am arătat Evanghelia pe care o 
propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca 
nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care 
era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur 
din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca 
să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând 
să ne aducă la robie” (Gal. 2:1-4).

El a fost trimis apoi la Corint să aplaneze conflictul care apăruse între cei 
de acolo și marele apostol, care fondase Biserica (2 Cor. 7 și 8).

Tit a fost unul din convertiții lui Pavel dintre neamuri (Tit 1:4). Acest 
„netăiat împrejur” l-a însoțit pe Pavel în cea de-a doua și cea de-a treia 
călătorie misionară. Tit a fost lăsat în urmă de Pavel să facă rânduială în Bi-
sericile din insula Creta. Mai târziu, după ce Tihic (sau Antema) a venit în 
Creta, Tit s-a reîntâlnit cu Pavel la Nicopole și a fost trimis după aceea în 
Dalmația, Croația de azi (2 Tim. 4:10).

Eusebiu din Cezareea scrie că Tit a fost la bătrânețe episcop în Creta și 
că fost înmormântat la Cortina. Capul lui ar fi fost dus mai târziu la Veneția, 
când saracenii au invadat Creta (832 d.Hr.), și așezat în clădirea Bisericii 
Sfântul Marcu, după cultul morților care infectase creștinismul catolic din 
Italia.

Autorul: Epistola este un manual de buzunar pentru teologia pastorală. 
Prin el, apostolul Pavel vorbește tuturor păstorilor de-a lungul veacurilor. 
Într-o formă condensată, găsim aici toată învățătura lui Pavel despre com-
portamentul unui lucrător cu Evanghelia. Apostolul a trimis un om să facă 
o lucrare monumentală, „să pună în rânduială viața Bisericilor și să așeze 
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presbiteri în fiecare Biserică”. Pentru așa ceva, astăzi se cheltuiesc milioane 
de dolari în școli teologice, se scrie o carte, mai bine zis se scriu o mulțime 
de cărți, se fac studii istorice, demografice, psihologice, ecleziastice etc. Prin 
ceea ce a scris Pavel acum două mii de ani s-a încreștinat insula Creta. Prin 
ceea ce se face azi, se produce, vorba lui Shakespeare, „mult zgomot pentru 
nimic”. Diferența dintre ce s-a făcut atunci și ce se face astăzi se poate expli-
ca doar prin extraordinara putere a Duhului Sfânt care l-a inspirat pe Pavel 
și care l-a susținut pe Tit în lucrarea lui Dumnezeu.

Această epistolă este, citind un titlu al lui Stott, „creștinismul redus la 
esențe”, adică dezlegat din fanfaronada sforăitoare care l-a înzorzonat în 
diferitele tradiții Bisericești. Studierea acestei scrisori este o binevenită „în-
toarcere la izvor”, o cură de „sănătate” cum este menționat de două ori în 
ultimul verset al scrierii.

În Tit 1:9, apostolul spune despre unii creștini evrei că sunt învățători 
mincinoși și tulbură Bisericile înființate printre neamuri. Ei pretind că știu 
Legea, dar nici nu știu despre ce vorbesc:

„Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, 
ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești 
și de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr.

Totul este curat pentru cei curați, dar, pentru cei necurați și 
necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le 
sunt spurcate.

Ei se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl 
tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru 
orice faptă bună” (Tit 1:13-16).

Calvin vede în această epistolă și un instrument polemic pus la 
dispoziția lui Tit de autoritatea apostolică a lui Pavel cu scopul contracarării 
„pălăvrăgelilor evreiești” și al înlocuirii lor cu vorbirea despre învățăturile 
sănătoase.

Data: Pavel scrie această epistolă în aceeaşi perioadă în care scrie şi cea 
dintâi epistolă către Timotei (63 d.Hr.), adică în intervalul de timp cuprins 
între cele două întemnițări în închisoarea Romei. Scrisoarea i-a fost adusă 
lui Tit probabil de Zena și Apolo:

„Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de ni-
mic din ce le trebuie pentru călătoria lor” (Tit 3:13).
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Contextul scrierii: Insula Creta este o fâșie de pământ lungă de 
260 km și lată de 56 km ieşită deasupra nivelului apelor acolo unde Ma-
rea Mediterană se uneşte cu Marea Egee. Este un teren calcaros. În limba 
română, bucățile albe cu care se scrie pe table și tăblițe sunt din „cretă”. Car-
tea Faptele Apostolilor ne spune că Evanghelia a ajuns la cretani în ziua de 
Cincizecime:

„Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba 
noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din 
Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, 
Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau 
prozeliți, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lu-
crurile minunate ale lui Dumnezeu!” (Fapte 2:8-11).

Duhul Sfânt a dat unora dintre ucenici darul de a le vorbi creatanilor 
despre salvarea prin Isus Hristos, dându-le astfel „pașaportul” cu destinația 
către viitorul lor câmp de lucru. Acești ucenici împreună cu convertiții care 
au primit atunci credința s-au întors în Creta și au răspândit Vestea Bună 
printre cei de pe insulă. Activitatea lor a fost binecuvântată dacă apostolul 
Pavel spune că existau Biserici „în fiecare cetate”. Homer numește Creta „in-
sula celor o sută de cetăți”. 

A doua oară când citim în Faptele Apostolilor despre insula Creta este 
în finalul cărții, când corabia care-l purta pe deținutul Pavel a poposit 
peste iarnă în insula Creta (Fapte 27:7-9, 12-13, 21). Chiar și astăzi, după 
atâtea înfruntări cu invadatorii islamici, cetățenii insulei Creta se declară 
în proporție de 90% creștini. Chiar dacă este vorba mai degrabă de un 
creștinism ceremonial și cultural, cifra este impresionantă.

După eliberarea sa din închisoarea de la Roma, deci după încheierea 
celor relatate în Faptele Apostolilor, apostolul Pavel s-a întors pe insulă să 
evanghelizeze și l-a lăsat în urma sa pe Tit să continue lucrarea, la fel cum 
l-a lăsat pe Timotei în Efes (1 Tim. 1:3) când a plecat spre Macedonia. Tit, a 
primit de la apostol sarcina, deloc uşoară, de a colinda Bisericile din oraşele 
Cretei şi de a supraveghea instalarea „presbiterilor”. 

Dincolo de aceasta, Pavel îi cere lui Tit să-i învețe pe toți credincioşii 
că fiecare are o lucrare de făcut pentru Domnul. Bărbați şi femei, tineri şi 
bătrâni, toți trebuie să trăiască printre oameni ca o mărturie vie a credinței 
lor creştine. Răspândirea Evangheliei trebuia să fie făcută pe baza acestei 
mărturii colective a Bisericii.
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Pe vremea lui Pavel, cultura populației de pe acele meleaguri era plină de 
mitologii şi curente filozofice păgâne. Tradițional, insula fusese desemnată 
ca loc de naştere al lui Zeus, patronul panteonului grecesc, şi ca rezidență 
a minotaurului, făptură jumătate om, jumătate bou, căruia regele Minos îi 
aducea sclavi ca jertfă de mâncare.

Conţinutul cărţii: Epistola către Tit este foarte asemănătoare în 
conținut cu prima epistolă trimisă lui Timotei: amândouă prezintă rânduială 
care trebuie instaurată în Biserici, amândouă prezintă caracterul şi caracte-
risticile pe care trebuie să le aibă cei ce vor să fie promovați ca presbiteri sau 
diaconi ai Bisericii şi tot amândouă accentuează frumusețea relațiilor care 
trebuie să existe între membrii adunării creştine. 

Există însă o deosebire între cele două epistole: 1 Timotei scoate în re-
lief „învățătura” despre organizarea Bisericii, iar Tit accentuează importanța 
„faptelor” membrilor Bisericii. Una vorbeşte despre „teorie”, iar cealaltă des-
pre „practică” (Tit 2:14; 3:8, 14).

Cuvinte cheie şi teme caracteristice: Versetul care rezumă elocvent 
întreaga epistolă este:

„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste 
lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie 
cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oa-
meni!” (Tit 3:8).

Nu toți oamenii pot veni la adunările noastre ca să ne asculte predicând 
Cuvântul, dar toți văd viața noastră trăită printre ei. Apostolul subliniază că 
schimbarea caracterului trebuie să se vadă în felul de trai și în atitudinile 
noastre față de cei din jur. O viață fără fapte creștine nu poate fi o reclamă 
bună pentru Evanghelie. O viață plină de fapte bune este cea mai bună și cea 
mai eficace mărturie despre superioritatea lucrării lui Christos.

Teme mai importante din conținutul cărții sunt: 
- calitățile şi responsabilitățile pastorale (Tit 1:5-9), 
- norme de etică în viața celor credincioşi (Tit 2:1-10), 
- revenirea Domnului Isus (Tit 2:11-14) 
-  procesul de mântuire (Tit 3:3-7).
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SCHIŢA CĂRŢII

Introducere, 1:1-4

I. Cum trebuie să fie presbiterii Bisericii? Tit:1 
a. Ca slujitori ai Bisericii – supraveghetori, 1:5-6
b. Ca oameni – fără prihană, 1:6-9
c. Ca lucrători – sănătoşi în credință, 1:10-16

II. Cum trebuie să fie credincioșii Bisericii? Tit:2 
a. Bărbații şi femeile în vârstă, 2:2-3
b. Slujirea femeilor în vârstă, 2:4
c. Pentru femeile tinere, 2:5
d. Pentru tineri, 2:6
e. Importanța exemplului personal, 2:7-8
f. Pentru cei ce sunt robi, 2:9-14
g. Importanța autorității apostolice, 2:15

III. Care este influența Bisericii asupra lumii? Tit:3 
a. Șapte virtuți de comportament creștin, 3:1-2
b. Șapte vicii ale celor nemântuiți, 3:3
c. Șapte etape ale salvării noastre, 3:4-8
d. Relații cu dușmanii și cu prietenii, 3:9-15

Comentariu pe text

Introducere – Tit 1:1-4
Iată o frază lungă și oficioasă pe care nu ne-am aștepta să o găsim în 

debutul unei scrisori între doi prieteni! Este o lungă afirmație fără punct, 
o salutare mult mai cuprinzătoare decât cele adresate lui Timotei, de fapt, 
aceste patru versete conțin una din cele mai lungi fraze din Noul Testament. 
Ea este complexă, contorsionată și, pentru foarte mulți, confuză. De ce și-a 
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început apostolul epistola astfel? Putem da un răspuns în trei părți: fraza 
este contorsionată, este nenecesară, dar devine necesară și, supusă unei 
analize atente, fraza este o extraordinară sursă de informații. Introducerea 
aceasta este greu de citit dintr-o suflare, și mai greu de înțeles și aproape cu 
neputință de memorat. Întreaga epistolă adresată lui Tit este echivalentul 
unui rezumat al celorlalte epistole pastorale. Cuvintele sunt înghesuite, iar 
apostolul se silește să spună foarte mult în cât mai puțin spațiu.

Introducerea, pare la prima vedere nenecesară. Tit îl cunoștea foarte bine 
pe apostolul Pavel. Fusese cu el la Ierusalim, cu ocazia marilor „lămuriri” 
care au avut loc cu privire la Evanghelia propovăduită de Pavel și relația lui 
cu liderii Bisericii dintre „cei tăiați împrejur”. Fusese cu Pavel în călătoriile 
sale misionare și cei doi erau suficient de cunoscuți unul altuia ca apostolul 
să-i încredințeze lui Tit misiuni pe câmpul Evangheliei. Tit cunoștea persoa-
na lui Pavel, învățătura lui Pavel și autoritatea lui Pavel. O asemenea intro-
ducere la o scrisoare între ei, pare la prima vedere de-a dreptul inutilă.

Asta până înțelegem că epistola nu este doar „către Tit”, ci și „pentru 
Tit”. Ea a funcționat ca un document de acreditare apostolică. Anticipând 
că Tit va fi contestat și atacat de dușmanii Evangheliei, apostolul i-a pus la 
îndemână o „legitimație” a unui trimis apostolic. Fără nicio îndoială, Tit a 
păstrat-o și a arătat-o celorlalți (mai ales iudaizatorilor veniți de la Ierusa-
lim). Așa s-a făcut că o scrisoare personală a ajuns să se păstreze și să facă 
parte din canonul Scripturii. Necesitatea ei a fost imediată, dar valabilitatea 
și valoarea ei au făcut-o vrednică să ajungă până la noi, astăzi.

Obiceiul de a așeza în introducerea scrisorilor „oficiale” o astfel de intro-
ducere a existat dintotdeauna, există și astăzi și va exista cât va mai ținea 
lumea. Orice ambasador trebuie să-și prezinte în primele zile de la sosirea 
lui într-o țară străină „scrisorile de acreditare”, scrise în tiparul unei struc-
turi diplomatice. Pentru exemple din istorie, este suficient să citim cu atenție 
prescurtările „ironice” făcute de Ezra ori de câte ori a citat din scrisori ofi-
ciale trimise între demnitari regionali și capitala Imperiului Persan:

„Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului 
Artaxerxe: «Robii tăi, oamenii de dincoace de Râu, şi aşa mai 
departe»” (Ezra 4:11).

„Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, 
logofătului Şimşai şi celorlalți tovarăşi ai lui de slujbă, care 
locuiau la Samaria şi în alte locuri de cealaltă parte a Râului. 
«Sănătate şi aşa mai departe»” (Ezra 4:17).
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„Artaxerxe, împăratul împăraților, către Ezra, preotul şi 
cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai 
departe” (Ezra 7:12).

Acel „și așa mai departe” mă face să zâmbesc de fiecare dată când citesc 
cartea cărturarului Ezra. Cu bun discernământ spiritual, el trece sub tăcere 
toate titlurile și onorurile grandioase cuprinse în introducerile scrisorilor ci-
tate. Parcă-l aud spunându-mi: „Daniele, am vrut să scriu despre Dumnezeu, 
nu despre oameni! Dacă copiam toate frazele sfârâitoare și lăudăroase ar fi 
trebuit să mai adaug câteva capitole bune la cartea scrisă de mine. Le-am 
trecut sub tăcere pentru ca lumea să înțeleagă ce este important și ce nu, ce 
are valoare eternă și ce ține doar de «diplomația firii pământești».” 

Dacă înțelegem că introducerea așezată de apostolul Pavel este echiva-
lentul unei „scrisori de acreditare apostolică”, conținutul ei încetează să fie 
inutil și confuz, căpătând dintr-o dată caracterul unei adevărate mine de 
informații, nu pentru caracterul ei istoric, ci pentru aplicațiile practice ale 
propriei noastre slujiri. Fiecare expresie din această frază, fiecare cuvânt al 
ei, conține încărcătură de sens adânc și înalt totodată. Înțelegem din ele cum 
se vedea apostolul Pavel pe sine, cum își vedea lucrarea și cum îi vedea pe 
credincioșii cu care colabora.

Perspectiva deschisă de apostolul Pavel în această introducere scurtă este 
o adevărată fereastră spre eternitatea lucrării lui Dumnezeu, din care slujirea 
noastră este doar un fragment. Dacă am privi cu atenție această perspectivă 
am descoperi lucruri care-ți taie respirația. Să luăm ca exemplu doar o ex-
presie din Tit 1:2:

„În nădejdea vieții veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii 
de Dumnezeu, care nu poate să mintă”.

Orice făgăduință se face între două persoane, una care promite și alta care 
este beneficiara promisiunii. Cui a făgăduit Dumnezeu viața veșnică „înainte 
de veșnicii”? Eu nu eram acolo, tu nu erai acolo, Adam și Eva nu erau aco-
lo și nici un reprezentant al omenirii n-a fost acolo… Este clar că avem de-a 
face cu una din tainele descoperite de Dumnezeu despre acele șapte lucruri 
făcute de Dumnezeu „mai înainte de veșnicii” (Mat. 13:34-35; Mat. 25:34; 
Ioan 17:24; Efes. 1:4-6; 2 Tim. 1:9; 1 Petru 1:18-21; Apoc. 13:8; Apoc. 17:8).

Fără intenția de a epuiza subiectul în acest spațiu restrâns, să încercăm 
totuși să extragem măcar câteva informații din această introducere:

Cine este Pavel?
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„Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hris-
tos potrivit cu credința aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştința 
adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții 
veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu 
poate să mintă” (Tit 1:1-2).

Apostolul Pavel clădește pe credința existenței celor două veacuri: veacul 
prezent și veacul viitor. El pleacă de la existența timpului și a eternității, 
făcând din viața actuală doar un fragment dintr-o dramă începută „mai 
înainte de veșnicii” în tărâmul existenței eterne a lui Dumnezeu. 

Spre deosebire de bâjbâielile celor care trăiesc doar în timp, Pavel se 
prezintă în contextul „aleșilor” pe care Dumnezeu a binevoit să-i aleagă pen-
tru răspândirea adevărului. Asta nu face din el un supraom, ci, dimpotrivă, îl 
reduce la statutul de „rob și ambasador” al lui Dumnezeu și al lui Isus Hris-
tos. 

După cum Tatăl L-a trimis ca ambasador al Său în lume pe Fiul Său, Aces-
ta poate acum să trimită pe apostoli ca pe proprii Săi „ambasadori”. Despre 
aceasta, Pavel a mai scris solemn și credincioșilor contestatari din Corint:

„Noi dar, suntem trimişi împuterniciți ai lui Hristos; şi, ca 
şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în 
Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor. 5:20).

Care este deci lucrarea lui Pavel?

„... ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin 
propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (Tit 1:3).

Este interesant și ironic să observăm că apostolul alege intenționat să 
folosească pentru Hristos titlul consacrat în Imperiul Roman pentru Cezar. 
Împăratul Romei se numea pe sine „mântuitorul” care a scos lumea din 
haos și o ține în ordine. Din acest orgoliu s-a tras intenția Romei de a „civi-
liza” popoarele cucerite și, în mare parte, trebuie să recunoaștem că așa a și 
fost. Pavel alege să-L proclame pe Fiul lui Dumnezeu ca „mântuitor” desti-
nat să facă aceleași lucruri de providența lui Dumnezeu. Pavel se proclamă 
„purtător de cuvânt” al Mântuitorului lumii și își asumă sarcina de a lămuri 
prin propovăduirea sa lucrarea făcută de Dumnezeu prin Hristos:
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„Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a 
dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dum-
nezeu” (Col. 1:25).

Cum îl vedea apostolul pe Tit și implicit pe toți ceilalți colaboratori apos-
tolici?

„... către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră, a 
amândurora: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus 
Hristos, Mântuitorul nostru!” (Tit 1:4).

Expresia „a amândorura” îl așază pe Tit pe același palier de existență și de 
valoare cu Pavel. Și marele apostol și mai tânărul său colaborator au nevoie 
de același „har” și de aceeași „pace” care poate veni numai de la Dumnezeu 
Tatăl și de la Isus Hristos”. Expresia din final, „Mântuitorul nostru” este, așa 
cum am spus deja, o aluzie la titulatura celui mai important om din Imperiul 
aflat în existență atunci, dar și o ofertă făcută de Dumnezeu tuturor oameni-
lor.

Cum trebuie să fie presbiterii Bisericii? – Tit cap. 1

Orice mișcare sau grupare umană urcă sau coboară în funcție de calitatea 
liderilor ei. Este important ca cei aleși să vegheze asupra adunărilor creștine 
să fie oameni de o mare calitate. Cine-i alege pe unii creștini să fie liderii 
unei adunări locale? Răspunsul ni-l dă apostolul Pavel în dialogul cu presbi-
terii din Efes:

„Luați seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a 
pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe 
care a câştigat-o cu însuşi sângele Său” (Fapte 20:28).

Presbiterii nu pot fi promovați printr-un vot de popularitate democratic 
bazat pe principiul majorității. Dacă ar fi fost așa, apostolul Pavel n-ar fi tre-
buit să-l lase în urma sa pe Tit ca să facă această lucrare. Ar fi putut simplu și 
repede să-i învețe pe cei din Bisericile locale cum se ține o adunare generală 
sau le-ar fi putut ține apostolul sub puterea prezenței sale. Interesant însă, 
în nicio epistolă de-a lui Pavel nu ni se spune nimic despre un asemenea 
proces! Nu, Pavel nu l-a lăsat în urma sa pe Tit ca să facă adunări generale 
în fiecare Biserică. Ţinând seama de ceea ce se întâmplă la unele adunări 
generale ale Bisericilor locale de astăzi, unde o singură adunare generală 
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anuală este un coșmar pentru păstorul local, misiunea lui Tit ar fi fost una 
din cele mai grele din toată istoria creștină. Biserica este o teocrație condusă 
de Duhul Sfânt, nu o democrație a oamenilor!

De ce a trebuit ca Tit să rămână în urma lui Pavel pentru această lucrare? 
Pentru că ea cere timp și observare atentă. Fiecărui credincios i se dau daruri 
ale Duhului Sfânt. El le dă fiecăruia „cum voiește”:

„Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite 
slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este 
acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Şi fiecăruia i se 
dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este 
dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştință datorită aceluiaşi Duh; altuia, 
credința prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin 
acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; 
altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, 
tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi 
acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte” (1 Cor. 12:4-
11).

Tit a trebuit să rămână în urmă ca să vadă care sunt bărbații cărora 
Duhul Sfânt le-a încredințat „darul cârmuirii și al învățării”. Aceasta s-a 
făcut împreună cu Bisericile locale care i-au recunoscut pe cei care aveau o 
astfel de abilitate. Prezența lui Tit a fost necesară pentru ca în procesul de 
așezare a presbiterilor să nu se manifeste preferințele firești ale oamenilor, ci 
alegerea suverană a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Apostolul Pavel îi dă lui Timotei o „grilă” de calități ale celor ce se pot 
califica la o astfel de slujire. Ea cuprinde patru aspecte distincte ale candi-
datului. Pasajul din Tit 1:5-9 ne spune despre moralitatea personală, despre 
viața lui de familie, despre caracterul lui în societate și despre abilitatea de a 
mânui Cuvântul lui Dumnezeu.

Ironic, majoritatea CV-urilor celor ce candidează la slujirea pastorală în 
Biserici cuprind tot felul de „realizări” scolastice și manageriale, de parcă Bi-
sericile și-ar angaja funcționari, nu păstori! Ce bine este când ne întoarcem 
la înțelepciunea din epistolele pastorale și căutăm să-i descoperim împreună 
cu Tit pe cei care sunt „robi” ai lui Dumnezeu, „trimiși” ai lui Isus Hristos și 
oameni fără prihană în caracterul lor duhovnicesc. Dumnezeu nu are nevoie 
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de „competența” noastră, ci de caracterul nostru. El poate face „orice”, „ori-
când”, dar nu va lucra niciodată prin „oricine”. 

La o citire atentă, enumerarea de calități din epistola adresată lui Tit nu 
se suprapune perfect peste lista pe care o găsim în 1 Timotei. N-am găsit pe 
nimeni care să dea o explicație satisfăcătoare a acestui fapt, așa că ne rămâne 
să înțelegem că lista nu este nici exhaustivă (completă) și nici absolută. Ea ne 
duce însă cu gândul la o desăvârșire în procesul de maturizare și de creștere 
spre statura de „om mare” care este asemenea lui Isus Hristos (Efes. 4:4-15).

Cei ce păstoresc Bisericile locale trebuie promovați și păstrați în slujire 
după această listă prezentată de apostolul Pavel. Orice abatere de la aceste 
calități, mai ales în domeniul moralității sexuale, îl descalifică pentru tot-
deauna pe un presbiter. El poate și trebuie să fie recuperat prin pocăință și 
iertare în părtășia credincioșilor, dar nu va mai putea niciodată să fie pus ca 
exemplu în fruntea poporului lui Dumnezeu.

Un presbiter trebuie să aibă o moralitate personală fără reproș:

„Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure ne-
veste…” (Tit 1:6a).

Textul nu vorbește despre monogamie într-un context poligam, nici de 
divorț dinaintea convertirii, nici despre bărbații necăsătoriți încă și nici de 
recăsătorirea după decesul soției. Expresia folosită în limba greacă de apos-
tolul Pavel este „omul unei singure femei”, ca opus al unui Don Juan care 
cochetează și este drăguț cu toate femeile. Sexualitatea este un foc și trebuie 
păstrată strict în cadrul relației cu femeia pe care ți-a dat-o Dumnezeu.

Un presbiter trebuie să aibă o viață de familie exemplară:

„… având copiii credincioşi, care să nu fie învinuiți de 
destrăbălare sau neascultare.” (Tit 1:6b).

Convertirea unei familii întregi este un har și unii o văd ca pe o confir-
mare a chemării unui presbiter. Alții văd în cuvintele lui Pavel doar o autori-
tate familială prin care cei vârstnici sau nevârstnici să fie ținuți în decență și 
rânduială. Aceștia spun că până și Dumnezeu a avut un fiu risipitor, conform 
binecunoscutei pilde, dar aceasta nu l-a descalificat ca părinte (Luca 15:11-
32). Cunosc mari oameni ai lui Dumnezeu care au trecut temporar prin 
această tristă experiență. Dacă poziția de presbiter în adunare ar garanta sal-
varea tuturor copiilor unei familii, toți tații tineri s-ar înghesui spre aseme-
nea poziții. Rămâne la călăuzirea Bisericilor locale pe care dintre aceste două 
poziții le preferă.
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Cu titlul de observație, pot spune că sunt intrigat de lipsa oricărei 
referințe despre soția presbiterului. Atât aici cât și în 1 Timotei, apostolul Pa-
vel păstrează tăcere asupra acestui aspect. De ce? Vă las pe voi să vă gândiți 
la implicațiile posibile…

Tatăl meu, Vasile Brânzei, spunea că sunt trei posibilități cu soția 
păstorului. Cel mai important lucru, spunea el, este ca ea să nu-l încurce. 
Au existat soții care s-au băgat peste soții lor, pretinzându-se un fel de 
„păstorițe”, și-au descalificat soții de la slujire înaintea oamenilor și i-au dat 
jos de la amvon. A doua alternativă este ca ea să stea total departe de lucrare 
și să-și vadă numai de viața lor de familie. Iar a treia alternativă este când 
soția îi este păstorului „un ajutor potrivit” pentru această lucrare, un supor-
ter necondiționat, o binecuvântare din umbră pentru lucrarea surorilor, un 
sprijin puternic în rugăciune și o mamă exemplară pentru copiii lui.

Un presbiter trebuie să fie un exemplu de comportament în adunarea 
creștină locală și în societate:

„Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie 
fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin, 
nici bătăuş, nici lacom de câştig mârşav, ci să fie primitor de 
oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat” (Tit 
1:7-8).

În vremea lui Pavel, „economul” era administratorul averii stăpânului 
său. Nu numai atunci, ci din cele mai vechi timpuri. „Econom” este poziția la 
care s-a ridicat Iosif în Egipt, atât în casa lui Potifar și în închisoare, cât și în 
toată împărăția Egiptului (Gen. 39:4, 21-23; 41:39-44).

Un presbiter trebuie să se deosebească de ceilalți printr-o recunoscută 
abilitate de a citi, înțelege, explica și aplica Cuvântul lui Dumnezeu:

„... să se țină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu 
învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura 
sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9).

Observați că predicarea, atât de prețuită în adunările de astăzi, este citată 
la urmă. Apostolul arată că un presbiter trebuie promovat pentru caracter, 
nu pentru cunoștințe. Predica are putere doar când este rostită de cineva 
care o trăiește. Influența lui trebuie să se simtă înainte de a fi auzită.

Într-una din vizitele noastre în Bisericile româno-americane, un tânăr a 
spus în rugăciunea de cerere dinaintea predicării: „Doamne binecuvintează-i 
și pe acești frați vorbăreți care sunt în mijlocul nostru”. Greșeala lui ne-a 
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făcut pe toți să zâmbim, dar mie mi-a sunat ca un avertisment venit indirect 
din partea Domnului.

Cuvântul este o sursă de binecuvântare pentru credincioșii din adunare și 
o sabie pentru cei care atacă adunarea locală din afară. Restul capitolului în-
tâi este o pledoarie militantă în care presbiterii sunt chemați „să lupte” cu cei 
ce provocau tulburări și dezbinări în Bisericile din insula Creta (Tit 1:10-16).

Prin intermediul păstorilor locali, Păstorul cel bun își hrănește și apară și 
astăzi turmele:

„Domnul este Păstorul meu: 
nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă;
îmi înviorează sufletul
şi mă povățuieşte pe cărări drepte
din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții,
nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine.
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoți
în toate zilele vieții mele
şi voi locui în Casa Domnului 
până la sfârşitul zilelor mele” (Psalmul 23).

Presbiterii sunt gardieni ai disciplinei bisericești (Tit 1:9-16).
În primul capitol al epistolei care se ocupă cu „de ce”, „cum” și „pentru 

ce” să fie presbiterii, există în cea de-a doua parte acest pasaj în care întâ-
lnim expresii surprinzător de dure pentru un apostol al Domnului. La pri-
ma vedere, un astfel de om ajuns la maturitate duhovnicească ar fi trebuit 
atunci și trebuie și acum să fie caracterizat de blândețe și dragoste în toate 
privințele. Aceasta o știa și Pavel:

„Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată 
răbdarea, prin semne, puteri şi minuni care au fost făcute între 
voi” (2 Cor. 12:12).
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Observați că „răbdarea” este pusă înaintea semnelor și minunilor în 
această listă a virtuților apostolice. Atunci cum se explică folosirea unor ex-
presii atât de dure și necaracteristice unui apostol în scrisoarea către Tit?

Pavel spune că unor oameni din Creta „trebuie să li se astupe gura” (1:11), 
trebuie „mustrați aspru” (1:13), pentru că „mintea și cugetul (le) sunt spur-
cate” (1:15) și „sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună” 
(1:16).

Răspunsul la orice nedumerire a noastră este că și răbdarea și discipli-
na sunt la fel de importante și necesare în activitatea presbiterilor Bisericii 
creștine. Un păstor trebuie să fie blând cu oile și aspru cu lupii, altfel el nu-și 
împlinește bine slujba. Vai de cel ce face invers, fiind aspru cu oile și tolerant 
cu lupii. Orice păstor are „în dotare” un fluier și o bâtă strașnică. Fluierul 
este pentru oi, iar bâta... știți voi pentru cine este.

Disciplina este o problemă de sănătate spirituală a Bisericii. Lipsa ei este 
unul dintre semnele că Biserica de azi a intrat în epoca Laodicea. Se aud gla-
suri care scuză neglijarea disciplinei cu texte biblice. Iată doar trei dintre ele:

Unii citează cazul lui Anania și Safira din Faptele Apostolilor 5:1-11, 
arătând că Cel care aplică disciplina în Biserică este Dumnezeu, nu sunt oa-
menii. O lectură mai atentă însă va scoate la iveală că disciplina divină a fost 
proclamată și aplicată prin apostolii care erau acolo prezenți în carne și oase:

„Atunci, Petru i-a zis: «Cum de v-ați înțeles între voi să 
ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat 
pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.»” (Fapte 5:9).

Alții pretind că disciplina nu este recomandabilă acum și că se va face nu-
mai la finalul istoriei, când Dumnezeu însuși o va aplica. Ei citează ca suport 
„Pilda Neghinei” din Matei 13:24-30. Acolo, Dumnezeu le interzice robilor să 
smulgă neghina din grâu:

„Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, 
să smulgeți şi grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească 
amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, 
voi spune secerătorilor: «Smulgeți întâi neghina şi legați-o 
în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu»” 
(Mat. 13:29-30).

Oricine citește „întreg” capitolul 13, află că această pildă a fost tâlcuită 
ucenicilor de însuși Domnul Isus. În interpretarea Lui, „țarina” nu este Bise-
rica, ci „lumea”, iar pilda reprezintă programul escatologic al lui Dumnezeu 
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cu judecata de la finalul istoriei, când pământul va fi curățat de nelegiuire 
pentru a intra în binecuvântata vreme a Împărăției (vezi Mat. 13:36-43).

În sfârșit, există și alții care susțin că Dumnezeu ne interzice în mod 
expres să facem judecată și disciplină în Biserică. Ei citează acest text ca 
dovadă:

„De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va 
veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în în-
tuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va 
căpăta lauda de la Dumnezeu” (1 Cor. 4:5).

Cine studiază contextul acestei afirmații descoperă însă repede că aco-
lo nu este vorba de păcat, ci despre o problemă alimentară! În capitolul 
următor din aceeași epistolă, apostolul Pavel subliniază obligativitatea de a 
aplica disciplina în Biserică:

„În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este dato-
ria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, 
îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul 
acela” (1 Cor. 5:12-13).

Toate aceste păreri ale celor care neglijează să aplice disciplina în Biserica 
locală sunt de fapt scuze care acuză și foarte proaste interpretări ale textului 
biblic.

Din mesajul lui Pavel către Tit este clar că apostolul se aștepta să-i vadă 
pe Tit și pe presbiterii așezați în Biserici punându-i la punct pe cei ce tulbură 
adunarea sfinților. Această activitate era inclusă în îndemnul generic: 

„Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne 
de rânduit” din Tit 1:5.

Să nu uităm că râvna de păstor pornit să pedepsească lupii și să-și apere 
oile a mai fost manifestată de marele apostol și față de cei din provincia Ga-
latia:

„Şi schilodească-se odată cei ce vă tulbură!” (Gal. 5:12).

O traducere „neaoșă” ar suna asemenea urării: „Oameni ca voi să se 
nască, dar să nu se-înmulțească”, apostolul, folosind în original verbul „a 
scopi, a emascula, a face famen”. S-ar putea ca expresia folosită de Pavel să 
aibă o tentă ironică, un fel de „dacă tot se taie împrejur, să taie tot ce este 
acolo, să se scopească singuri”. 
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Presbiterii trebuie să vegheze asupra turmei Domnului și să aplice disci-
plina ori de câte ori este nevoie. Aduceți-vă aminte ce le-a spus Pavel presbi-
terilor din Efes:

„Luați seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care 
v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnu-
lui, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după 
plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor 
cruța turma, şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor 
învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 
De aceea vegheați şi aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi 
noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi” 
(Fapte 20:28-31).

Cum trebuie să fie membrii unei 
Biserici locale? – Tit cap. 2

Aspectul cel mai interesant din acest capitol este că apostolul Pavel aduce 
în discuție un concept nou: comunitatea credincioșilor este o familie creștină 
în care relațiile sunt o necesitate organică.

Biserica locală nu este o organizație, iar presbiterul nu este președinte; 
ea nu este o companie și păstorul nu-i este patron. Biserica nu este un club, 
iar păstorul nu este un maestru de ceremonii; nu este un spital și păstorul nu 
este un doctor. Biserica locală nu este o societate ezoterică, iar păstorul ei nu 
este un mag inițiat în incantații și taine cu puteri speciale oculte, pe care nu 
le înțelege nimeni. Ea nu este nici o filială politică și păstorul nu poate de-
veni un propagandist de partid. Biserica este familia copiilor lui Dumnezeu. 
Dumnezeu le este Tată (Mat. 23:9), iar ei între ei sunt frați și surori în fami-
lia divină.

Mărturia unei Biserici locale nu se poate reduce doar la performanța 
oratorică și la sfințenia unui predicator! Ea trebuie să se coboare de la amvon 
și să se reverse în viața fiecărui membru (mădular) al Bisericii.

Predicarea Evangheliei fără practicarea ei este zarvă fără ispravă! Oame-
nii vor sesiza imediat ipocrizia unei astfel de „mărturii”. Apostolul Pavel 
identifică trei motivații pentru care umblarea în excelență trebuie să caracte-
rizeze viața celor din adunarea creștină:
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„Ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu” (Tit 
2:5).

„Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună 
nimic rău despre noi” (Tit 2:8).

„Că să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântui-
torul nostru” (Tit 2:10).

Cu titlu de observație, din categoriile de vârstă cărora li se aplică sfatu-
rile lui Pavel prin Tit, lipsește cea numită, acum, a „adulților”. Societatea de 
atunci era împărțită în doar două vârste: „bătrâni” sau oameni în vârstă și 
„tinerii”. 

Tot cu titlul de observație, lucrarea de „sfătuire” pe care trebuia să o 
înceapă Tit, trebuia să pornească printr-un dialog cu bărbații bătrâni și fe-
meile în vârstă (nu există femei bătrâne!).  Ei sunt cei care dau stabilitate 
vieții comunitare. 

Tinerii sunt adesea doar un foc de paie și, „copii la minte” fiind, se lasă 
prea adesea purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. O adunare 
creștină locală poate fi asemuită cu o corabie cu pânze. Catargul și pânzele 
nu trebuie să fie prea înalte ca să nu răstoarne corabia! Echilibrul ei este dat 
de greutatea „calei” în care este așezat centrul ei de greutate. Tinerii pot fi 
pânzele purtate de vânt, dar cei în vârstă trebuie să fie oamenii cu greutate.

Un păstor neînțelept spunea nu demult: „Vreau o Biserică alcătuită doar 
din tineri”. Așa ceva este direct și evident în contrast cu învățătura apos-
tolului Pavel pentru o Biserică locală. Ca orice familie normală, o adunare 
de creștini trebuie să aibă toate vârstele reprezentate, altfel ne trezim cu o 
Biserică asemănătoare cu „mișcarea hippie” din anii 60 ai secolului tre-
cut. Deviza lor a fost „Să n-aveți încredere în nimeni peste treizeci de ani!”, 
adulții au fost considerați rămășițe ale unui trecut demodat și o piedică în 
calea progresului. Ce s-a ales din mișcarea „hippie”, se știe. Ce nu se știe este 
că reprezentanții ei dezechilibrați ajunși la vârsta jocurilor politice sunt noua 
generație de politicieni liberali debusolați care fac azi ravagii în Partidul De-
mocrat din America… și nu numai.

Conceptul Bisericii ca familie normală a fost revoluționar pentru vremea 
aceea și continuă să fie revoluționar și astăzi. De aceea, apostolul Pavel își 
încheie acest capitol de sfaturi cu îndemnul:

„Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină pu-
tere. Nimeni să nu te disprețuiască” (Tit 2:15).
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În Imperiul Roman, familia nu era nici pe departe „normală”, iar filozofia 
greacă alterase tragic conceptul de familie.

1. Mărturia textului din 1 Corinteni 5:1-5.
Cum trebuie să fi fost societatea din Corint dacă până și în adunarea 

creștină de acolo curvia cu mama adoptivă trecea drept un prilej de laudă???
2. Mărturia textului din Faptele Apostolilor 13:50; 17:12.
Cronicarul amintește de „femeile cu vază”, care aveau mare influență la 

conducătorii cetății. Aceste femei (matroanele) erau rezultatul unui ciclu ne-
fast al viciului. Bărbații bătrâni, dar bogați, își luau neveste tinerele. După 
moartea lor, aceste neveste ajunse acum la maturitate, își „cumpărau” soți 
tineri și frumoși. Aceștia erau „trofeele” bătrâneții lor, funcționând doar 
simbolic, adevărata autoritate rămânând în mâna „femeilor cu vază”. După 
moartea acestora, tinerii care moșteneau bogăția luau ciclul de la început… 
Cine privește atent în lumea artiștilor și a oamenilor politici va recunoaște 
repede aceeași realitate și astăzi.

3. Mărturia textului din 1 Corinteni 6:9-11.
Apostolul Pavel enumeră diferite păcate ale corintenilor, majoritatea 

distrugătoare pentru viața normală de familie.
4.  Mărturia textului din Romani 1:24-31 și descoperirile de la Pompei.
Ascunse sub cenușa ucigașă a vulcanului Vezuviu, casele romanilor din 

Pompei dezvăluie, astăzi, celor care le scot la suprafață, o imoralitate care 
i-ar face să roșească până și pe cei din Las Vegas. Apostolul Pavel cunoștea 
foarte bine această depravare pe care o descrie în primul capitol al epistolei 
lui către Romani.

5. Mărturia textului Efeseni 5:10-11.
Bunul simț și decența ne opresc și pe noi să spunem mai clar ce imorali-

tate degradantă se practică acum, ca și atunci, sub vălul ipocrit de respecta-
bilitate afișat în societate:

„Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luați de-
loc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai 
degrabă osândiți-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în 
ascuns” (Efes. 5:10-12).

În contextul imoral care exista atunci și în insula Creta, vă dați seama ce 
greu era să le vorbești oamenilor despre familie. Apostolul Pavel îl îndeamnă 
pe Tit să nu lase „batjocura” unor declasați să-l oprească să spună adevărul. 
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Dumnezeu a vorbit și vocea Lui trebuie să răsune prin toate Bisericile locale. 
Valorile divine nu-și pierd valabilitatea pentru că sunt aruncate în noroiul 
societății. Dimpotrivă! Ele strălucesc și acolo asemenea unor diamante din 
minele de cărbuni.

În ce fel influențează valorile familiei viața unei comunități creștine?
Conceptul de familie normală în Biserica locală ne transformă pe toți în 

„frați” și „surori” și ne leagă dincolo de vârstă în relații asemănătoare cu cele 
din familie. Aceasta a fost „rânduiala” pe care a așezat-o apostolul Pavel în 
toate Bisericile. Aduceți-vă aminte de ceea ce i-a scris și lui Timotei:

„Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un 
tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte frați; pe femeile bătrâne, 
ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată 
curăția” (1 Tim. 5:1-2).

Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel a practicat și el valorile familiei în 
relația lui cu credincioșii. Dacă veți citi cu atenție salutările trimise de apos-
tolul Pavel la finalul epistolei către Romani 16:1-15, veți găsi perle ca acestea: 

„Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, şi mamei lui, 
care s-a arătat şi mama mea” (Rom. 16:13).

Lui Tit, apostolul îi spune să vorbească „lucruri care se potrivesc cu 
învățătura sănătoasă” (Tit 2:1), o aluzie limpede la societatea nesănătoasă 
care exista în jur.

Așa cum am arătat deja, Tit trebuie să înceapă dialogul cu persoanele în 
vârstă și să-i determine să fie modele pentru tinerii din adunare. Celor tineri, 
spune Pavel, trebuie doar să le recomande „să fie cumpătați” (Tit 2:6). La 
prima vedere, este cam puțin pentru câte am avea să le spunem noi tineri-
lor de azi. La o privire mai atentă, termenul folosit de apostolul Pavel este 
suficient și foarte cuprinzător. El este un manifest împotriva exceselor de tot 
felul. De altfel, Pavel recomandă cumpătare tuturor (Tit 2:2, 5-6; 3:2).

Dicționarul definește un om cumpătat drept „cu măsură, stăpânit, sobru, 
așezat, cuminte”.  Termenul are aceeași rădăcină ca și „cumpăna”, fiind o 
ilustrație pentru un trai echilibrat, lipsit de excese.

Surprinzător este că Pavel îi vorbește lui Tit despre pericolul beției, o 
practică la care nu ne-am fi așteptat la o comunitate creștină:

„Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de 
cinste… Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare 
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cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin” (Tit 
2:2-3).

Cei în vârstă trebuie să fie „vrednici de cinste”. Această vrednicie se 
câștigă, nu se pretinde. „Înțelepciunea vine adeseori cu vârsta, dar uneori 
vârsta vine singură”, spune un proverb.

Celelalte calități recomandate de apostolul Pavel sunt clare și nu cer 
explicații. Surprinde însă îndatorirea femeilor în vârstă de „a învăța pe fe-
meile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii”. Este un echilibru bine-
venit pentru cei care pretind că Pavel nu le dă voie femeilor să vorbească. 
Învățătura se dă nu numai de la amvon, în adunarea publică, ci și în case, iar 
acolo „femeile cu experiență” sunt de neînlocuit!

Dincolo de valorile vieții de familie normală pentru viața unei adunări 
locale, apostolul Pavel pomenește în capitolul doi de motivația, de temelia pe 
care sunt așezate aceste valori. Ea este „lucrarea harului lui Dumnezeu”:

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți 
oamenii, a fost arătat şi ne învață…” (Tit 2:11-12).

Lucrarea harului nu trebuie îngrădită doar la primirea mântuirii, ci 
extinsă la toate trăirile noastre creștine. Ea acoperă totul: trecutul, prezentul 
și viitorul. Iată cum o definește Pavel:

„… s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti (trecut) 
şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie 
(prezent), aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei 
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos (viitor)” 
(Tit 2:12-13).

Iată ce spunea C. H. Mackintosh despre „cumpătare”:

„Stăpânirea de sine (cumpătarea) este un har rar și admi-
rabil, care își răspândește influența sfințitoare peste tot cur-
sul vieții unui om, peste caracterul și purtarea lui. El nu are 
aplicație asupra a unul, două sau douăzeci de obiceiuri rele, 
ci asupra eului în toată lungimea și lățimea acestui termen 
cuprinzător și cu totul odios. Mulți dintre cei care ar privi cu 
un dispreț mândru la un om mâncăcios sau bețiv, pot ei înșiși 
falimenta în fiecare ceas în a arăta harul stăpânirii de sine. Este 
adevărat că lăcomia la mâncare și la băutură trebuie să fie în-
cadrate în rândul celor mai rele forme de exprimare ale sine-
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lui. Însă eul, așa cum am spus, este un pom, nu doar o ramură 
sau un rod, iar noi trebuie nu numai să-l judecăm atunci când 
lucrează, ci să-l ținem sub stăpânire, ca să nu acționeze.

Stăpânirea de sine este inclusă în mântuirea pe care o avem 
în Hristos. Ea este un rezultat al acelei sfințiri practice cu care 
harul divin ne-a înzestrat. Trebuie să fim în gardă împotriva 
obiceiului de a privi mântuirea într-un fel îngust. Să căutăm 
mai degrabă să pătrundem în toată plinătatea ei. Ea se întinde 
din veșnicie în veșnicie și cuprinde toate amănuntele practice 
ale vieții zilnice.“

Nu am niciun drept să vorbesc despre mântuirea sufletului meu în viitor, 
în timp ce refuz să cunosc și să arăt efectul ei practic asupra purtării mele în 
prezent. Suntem mântuiți nu numai de vina și de osânda păcatului, ci la fel 
de mult de puterea, de practicarea și de iubirea lui. Aceste lucruri nu trebuie 
niciodată separate și nimeni nu le va separa dintre cei care au fost învățați 
în mod divin să cunoască însemnătatea, întinderea și puterea acestui cuvânt 
prețios, „mântuire”. 

În definiția pe care i-a dat-o un teolog american, harul este „dorința și 
puterea de a face voia lui Dumnezeu cu bucurie!” Harul este coborârea firii 
dumnezeiești în ființa umană ca să-l readucă la starea de dinaintea căderii în 
păcat. Harul definește natura nouă pe care am primit-o în urma nașterii din 
nou și toate manifestările ei supranaturale.

„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui față de 
mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, 
totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine” (1 Cor. 
15:10).

Cine pierde această perspectivă, pierde bucuria trăirii în Hristos. Viața în 
plinătatea harului a fost cea mai folosită salutare creștină din Noul Testa-
ment. Toate epistolele și chiar Apocalipsa conțin această urare. Nu există un 
conflict între har și fapte bune, cum vor unii să scoată dintr-un alt text scris 
de Pavel:

„Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altmin-
teri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este 
prin har, altminteri, fapta n-ar mai fi faptă” (Rom. 11:6).
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Aici este vorba despre condiția mântuirii, pe care unii ar vrea să o extindă 
la toată viețuirea creștină. Șmecheri! Ei își justifică lenea cu cuvintele apos-
tolului Pavel!

Faptele bune nu sunt, într-adevăr, necesare pentru mântuirea noastră, 
dar sunt absolut necesare pentru mântuirea altora, făcând parte intrinsecă 
din mărturia noastră creștină! „Semnele” care dovedesc apartenența noastră 
la poporul lui Hristos sunt tocmai… „faptele bune”. Iată care este adevărata 
învățătură a lui Pavel ca un corolar al pasajului care definește lucrarea haru-
lui în cei credincioși:

„El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere 
din orice fărădelege şi să-Şi curățească un norod care să fie al 
Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:14).

Treaba asta este fundamentală și trebuie reașezată pe frontispiciul tutu-
ror Bisericilor locale:

„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste 
lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie 
cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oa-
meni!” (Tit 3:8).

Care trebuie să fie influența Bisericii 
asupra lumii? Tit, cap.3. 

Răspunsul pe care-l dă apostolul Pavel se află în pasajul din Tit  3:1-8. 
Însă înainte de a analiza acest text, se cuvine să spunem că ultimul capitol al 
acestei epistole se împarte ideatic în trei secțiuni. Mai întâi, Pavel enumeră 
cele șapte trăsături de caracter pe care trebuie să-l manifeste creștinii în 
lume (Tit 3:1-2), apoi el enumeră șapte caracteristici ale comportamentului 
păgânilor (Tit 3:3-4), subliniind lucrarea prin care Dumnezeu ne-a izbăvit 
dintr-o astfel de existență, iar în final apostolul face două recomandări 
practice, spunându-ne de ce trebuie să ne ferim și în ce trebuie să mergem 
în relațiile noastre cu oamenii. Capitolul 3 este astfel o aplicare practică, o 
transpunere în viață a învățăturii din primele două capitole.

Trebuie însă să o luăm „ca evreii” de la „sfârșit spre început” și, 
răsturnând întregul pasaj, să începem de la expresia „Iată ce este bine și de 
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folos pentru oameni!” (Tit 3:8). Care sunt aceste lucruri? Despre ce vorbește 
aici Pavel?

El pare că ne spune cam așa: „Dacă trăiți astfel veți afecta în mod pozitiv 
pe toți cei ce vă înconjoară. Este foarte important să aveți un comportament 
corespunzător.” Pasajul din Tit 3:1-8 poate fi redus la patru realități pe care 
cititorii lui trebuie „să le țină minte”. 

Prima, este să țină minte care le este acum felul de purtare în lume (Tit 
3:1-2). 

A doua, este să țină minte cum au fost „altădată”, când erau ca ceilalți 
oameni (Tit 3:3-4). 

A treia, este să țină minte cum au fost salvați de Dumnezeu (Tit 3:4-7), iar 
a patra, este să țină minte care le este misiunea în lume (Tit 3:8).

Dacă ții minte aceste patru lucruri vei fi suficient de motivat ca să 
„strălucești ca niște lumini în lume”:

„Faceți toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiți 
fără prihană şi curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mi-
jlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciți ca nişte lu-
mini în lume” (Filipeni 2:14-15).

Șapte trăsături de caracter creștin 
în societate (Tit 3:1-2).

Vă aduceți aminte că locuitorii din insula Creta, erau așa cum îi descria 
unul din profeții lor: „Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare 
rele, niște pântece leneșe” (Tit 1:12). Societatea era plină de idolatrie și imo-
ralitate, ambele îmbrăcate în aparența falsă a „respectabilității” și a cultu-
rii. Apostolul Pavel privește spre Bisericile locale și le vede ca pe niște in-
sule de neprihănire într-un ocean de perversitate, și le spune cum trebuie să 
supraviețuiască acolo. Mai mult, el îi îndeamnă pe creștini să trăiască într-un 
asemenea fel încât traiul lor să-i aducă la Dumnezeu și pe cei din jurul lor. 
Nu era prima dată când Pavel le spunea lucrul acesta cretanilor, așa că textul 
din pasajul nostru începe cu o atenționare:

„Adu-le aminte să fie…”

Iată cele șapte trăsături de caracter creștin enumerate de Pavel:
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• supuși stăpânirilor și dregătorilor;
• să-i asculte;
• să fie gata să facă orice lucru bun;
• să nu vorbească de rău pe nimeni;
• să nu fie gata de ceartă;
• cumpătați;
• plini de blândețe față de toți oamenii.
Șocantă la prima vedere, această listă care descrie comportamentul 

creștin în societate, a dat naștere la doctrina nonviolenței și a neimplicării 
comunităților neoprotestante în luptele din arena politică. Nu poți fi cre-
dincios acestor recomandări și în același timp să contești, să te împotrivești, 
să vorbești de rău pe rivali, să te cerți în campanii electorale și să lași 
cumpătarea și blândețea la o parte!

John MacArthur, unul din cei mai buni învățători de Biblie din America, 
insistă pentru neimplicarea politică și i-a șocat pe mulți cu recomandările pe 
care le-a făcut celor din generația lui:

„Am auzit pe mulți vorbind despre modul în care Biserica 
trebuie să afecteze cultura. Venind de la Atlanta, unde am fost 
la Convenția de Carte Creștină, am citit pe avion două cărți 
care vorbeau amândouă despre felul în care Biserica trebuie să 
confrunte cultura din jur. Dar, sincer, oameni buni, nu acesta 
este scopul nostru principal. Nu-i neapărat treaba noastră. Știu, 
sună ca un scop nobil, și sunt sigur că există oameni care pot 
vedea anumite aspecte nobile în astfel de preocupări și proba-
bil că există unele beneficii, dar nu-i treaba Bisericii să se preo-
cupe să schimbe valorile morale ale culturii. Nu este scopul 
nostru primordial să afectăm cultura prin crearea unor „valori 
tradiționale” și ale vieții de familie prin procesul legislativ sau 
judiciar.

Scopul nostru principal nu este să veghem ca Statele Unite 
ale Americii să practice un cod moral echivalent cu morali-
tatea biblică. Noi nu suntem aici ca să influențăm moralitatea 
societății. Nu trăim ca să ridicăm cultura la nivel înalt de mo-
ralitate. Noi existăm ca să salvăm oamenii de la pieire, prin 
credința în Domnul Isus Hristos! Acesta este scopul și agenda 
existenței noastre. Dacă vom afecta într-un fel cultura, o vom 
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face „dinăuntru spre afară” prin transformarea vieții celor care 
s-au întors la Dumnezeu.

Fundamental, Biserica are o singură misiune: suntem o 
seminție aleasă, o preoție împărătească. Iar un preot are o 
singură lucrare de făcut: să-i aducă pe oameni la Dumnezeu, să 
le faciliteze intrarea în prezența Lui. Aceasta este singura me-
nire pe care o avem noi în lume.

Sincer, că oamenii mor sub o guvernare comunistă sau într-
o democrație nu are nicio importanță atâta vreme cât de acolo 
ei merg direct în iad. Nu este nicio diferență dacă ei ajung în 
iad dintr-o dictatură sau dintr-o societate binevoitoare. Nu are 
nicio importanță dacă ajung în iad crezând că homosexualitatea 
este un păcat sau dacă ajung acolo practicând-o. În iad asta nu 
are nicio importanță. N-are importanță dacă în cultura noastră 
a fost un polițist sau a fost o prostituată, fără Hristos. Amân-
doi vor ajunge în același loc de chin. Faptul că au trăit o viață 
morală sau imorală nu influențează în niciun fel destinația lor 
eternă.

N-are importanță dacă oamenii au stat pe un trotuar cu gru-
pul care susținea dreptul la avort și au țipat pentru păstrarea 
drepturilor lor legale sau dacă au stat pe trotuarul celălalt cu 
pancarte care condamnau avorturile și și-au spart plămânii 
strigând să se oprească pruncuciderile. Dacă nici unii, nici 
ceilalți n-au venit la Hristos, vor ajunge în iad și vor împărtăși 
împreună aceeași soartă. Înțelegeți? Nu asta este adevărata 
problemă. Problema este salvarea de la pierzarea veșnică, iar 
tărăboiul pe care este tentată Biserica să-l facă în arena publică 
ieșind la scandal o face să pară o țață certăreață, un demagog 
moralist implicat în politica lumii, iar asta îi diminuează foarte 
mult misiunea ei de a evangheliza lumea. Biserica trebuie să 
folosească metodele lui Dumnezeu și numai atunci va împlini 
scopurile lui Dumnezeu. N-avem voie să ne purtăm ca dușmani 
ai societății, ci trebuie să ne comportăm ca prietenii ei plini de 
milă și iubire.

Dacă vom schimba vreodată națiunea noastră o vom realiza 
doar „dinăuntru spre afară”, lucrând nu la sistem, ci la inimile 
oamenilor. Aceasta este agenda noastră. Suntem aici ca să-l 
propovăduim pe Hristos și spunem împreună cu apostolul Pa-
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vel „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe 
Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Cor. 2:2).”

Același John MacArthur a zis: 

„Sincer, este un mare privilegiu că ne-am născut și trăim în 
America, unde influența creștinilor a fost așa de mare în ultimii 
o sută și ceva de ani. În general, este un privilegiu să te naști în 
lumea occidentală, în contextul iudeo-creștin de civilizație… Nu 
trebuie să uităm încă, că nu peste tot în lume este așa și n-a fost 
cu siguranță așa pentru primele Biserici creștine care erau pe 
vremea aceea în Creta. Nu este ușor să fi creștin într-o societate 
păgână. Iar schimbările pe care este chemată să le facă Biserica 
nu sunt politice sau legislative, ci personale și lăuntrice.”

Șapte caracteristici ale comportamentului 
păgânilor (Tit 3:3-4)

Ca să știi cum să te porți în mijlocul unei culturi păgâne trebuie să-ți 
aduci aminte cum eram și noi altădată. Așa începe versetul 3: „Căci și noi 
eram…” Urmează o listă de vicii. Șapte calități în versetul 2 și șapte vicii în 
versetul 3. Iată lista pe care ne-o dă Pavel:

• fără minte;
• neascultători;
• rătăciți;
• robiți de tot felul de pofte și de plăceri;
• trăind în răutate și pizmă;
• vrednici să fim urâți;
• urându-ne unii pe alții.
Este una din acele liste descriptive prin care Pavel a zugrăvit depravarea 

generală din lume. Alte asemenea liste sunt în Romani 1, 1 Corinteni 6, Gala-
teni 5 și Efeseni 4.

Apostolul Pavel mărturisește că și el a fost printre cei care au lucrat în 
neștiință:
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„… mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocori-
tor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiință, în 
necredință!” (1 Tim. 1:13).

El are acum înțelegere pentru alții care sunt în această stare:

„… să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea 
gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața 
lui Dumnezeu, din pricina neştiinței în care se află în urma 
împietririi inimii lor.   
Ei şi-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare şi 
săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăție” (Efes. 4:17-19).

Sinceritatea cu trecutul nostru duce la smerenia necesară îngăduinței față 
de cei păcătoși.

Cum am fost salvați din lume de 
Dumnezeu? (Tit 3:4-7)

Ca să ai o perspectivă corectă asupra societății păgâne trebuie să ții minte 
neapărat cum ai fost salvat din ea de Dumnezeu. După ce ne-a arătat șapte 
caracteristici ale sfințeniei și șapte vicii ale omenirii păcătoase, apostolul 
rezumă toată teologia despre mântuire în șapte afirmații scurte. Pavel îi dă 
lui Tit șapte aspecte ale lucrării lui Dumnezeu pentru noi:

• inițiată de Dumnezeu – v. 4 – „Dar când s-a arătat…”;
• izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu – v. 5;
• nemeritată – v. 5 „nu pentru faptele făcute în neprihănire”;
• spălarea nașterii din nou – v. 5;
• prin înnoirea lucrată de Duhul Sfânt – v. 5-6;
• întreținută de harul Lui – v. 7;
• împlinită în moștenirea eternă – v. 7.

Textul acesta este o mină de aur pentru teologi și predicatori! El merită 
dezvoltat prin comparația cu alte pasaje în care Pavel vestește lucrarea haru-
lui lui Dumnezeu. Nu este locul și nici rațiunea să facem așa ceva în acest 
mic studiu, dar vă îndemn din tot sufletul pe voi să-l faceți.
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Care este misiunea noastră în lume? (Tit 3:8)

Suntem mântuiți ca să fim martori! Apostolul spune că Dumnezeu a 
ales să se manifeste și să se mărturisească azi în lume prin viețile noastre. 
În acest final de scrisoare Pavel pune punctul pe „i”.  Cuvintele lui iau o 
înfățișare solemnă și se îmbracă în puterea autorității divine:

„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste 
lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie 
cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oa-
meni!” (Tit 3:8).

Într-o convorbire dintre doi creștini ajunși în toamna vieții, unul îi 
mărturisea trist celuilalt: „Despre Domnul Isus e scris că „mergea din loc în 
loc făcând bine oamenilor”. Din păcate, despre mine se va putea spune doar 
că am mers din loc în loc…”

Nimic de-a lungul istoriei nu se compară cu ceea ce au realizat misiona-
rii creștini. Cu peste o sută de ani în urmă, un cercetător și scriitor care se 
întorcea dintr-o călătorie în jurul lumii, a descoperit că în ziarele londoneze, 
misiunile și misionarii erau bombardați de critici. Așa că a trimis o scri-
soare ziarelor în apărarea misiunilor. El a spus că transformarea triburilor 
sălbatice din insulele din Pacificul de Sud a fost un lucru de netăgăduit și că 
a nu face lumină în această privință este o crimă îngrozitoare: 

„Este o mare absurditate ca un călător să uite aceste lucruri; 
căci dacă se întâmplă să fie pe cale să naufragieze pe o coastă 
necunoscută, se va ruga cu cea mai mare ardoare ca misiona-
rii să fi trecut pe acolo.” Autorul acelei scrisori nu a fost nimeni 
altul decât Charles Darwin. Și după întoarcerea sa din călătoria 
în jurul lumii, a fost transformat.

Să ne gândim la papuași, unul dintre triburile aborigene din 
Noua Guinee. Misionarii din Olanda au început să lucreze cu 
ei și în 1860, primele roade ale Noii Misiuni Olandeze au fost 
văzute când un bărbat, pe nume Nathanael Pepper, unul dintre 
aborigeni, l-a primit pe Hristos. Câțiva ani mai târziu, când s-au 
convertit sute de aborigeni, școala papuașilor a câștigat premiul 
întâi la competițiile academice dintre cele o mie două sute de 
școli coloniale din Noua Olandă. Asta da, iscusință!
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Scepticii au construit câteva leprozerii, spitale și orfelinate, 
dar urmașii lui Isus Hristos sunt oamenii cu cel mai mare im-
pact asupra lumii!

Pasiunea noastră pentru fapte bune măsoară cât de mult 
Îl lăsăm pe Dumnezeu să trăiască prin noi, cât de mult Îi 
îngăduim Duhului Sfânt să rodească în țarina inimii noastre și 
care este starea relației noastre în trupul Bisericii cu Capul ei, 
Isus Hristos“:

„Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce 
dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea 
fiecărei părți în măsura ei şi se zideşte în dragoste” (Efes. 4:16).

Două îndemnuri finale – Tit 3:9-15

Relații, relații, relații… Activitatea cu oamenii este măsurată în calita-
tea și natura relațiilor cu oamenii din jur. Pasajul final al epistolei lui Pavel 
către Tit gravitează în jurul a două expresii, ambele sunt verbe și îndeamnă 
la acțiune: „depărtează-te” și „ai grijă să nu ducă lipsă de nimic”. Primul în-
demn definește atitudinea față de oamenii cu care nu trebuie să ai nimic în 
comun, iar a doua definește atitudinea pe care trebuie să o ai față de cei care 
se află ca și tine în lucrarea Domnului.

Lucrarea lui Tit s-a făcut în relațiile cu oamenii, iar aceste relații trebuiau 
să fie clare pentru toată lumea. Este vorba de relațiile cu patru categorii de 
oameni: 

– relația cu liderii eretici:

„Dar de întrebările nebune, de înşirările de neamuri, de cer-
turi şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, căci sunt nefolo-
sitoare şi zadarnice“ (Tit 3:9).

– relația cu cei ce fac dezbinări:
„După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, 

11 căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind 
osândit“ (Tit 3:10-11).

– relația cu alți predicatori:
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„Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbeşte-
te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez“ 
(Tit 3:12).

– relația cu prieteni credincioși.

„Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de ni-
mic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca şi ai noştri 
să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile 
grabnice şi să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți 
trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință “ 
(Tit 3:13-15).

Ca responsabil în lucrarea atâtor Biserici locale, Tit primește această 
scrisoare din partea unui lucrător cu mai multă experiență. Pavel scrie acest 
mesaj aranjat apoi de exegeți în trei capitole distincte și încheiat cu o conclu-
zie foarte practică. Ea este aplicația învățăturii din toată epistola, urmarea ei 
firească și necesară. 

Lucrarea în Biserici se reduce la relațiile pe care le avem cu oame-
nii, relațiile cu pretinși lideri netrimiși de Dumnezeu, relații cu înfumurați 
închipuiți plini de orgoliu, niște „Gică contra” care nu vor decât așa cum văd 
ei, relații dintre diferite grupe de vârstă și de origine socială, relații cu colegi 
de lucrare pe care trebuie să-i ajutăm așa cu am dori să fim și noi ajutați și 
relații cu prieteni credincioși care ne întrețin starea de sănătate spirituală.

Viața este scurtă și lucrarea este mare, așa că Pavel îl sfătuiește pe Tit să 
nu se împotmolească lăsându-se înfășurat în conflicte nesfârșite cu oame-
nii problemă. Astfel de legături trebuie tăiate repede și categoric. Pe de altă 
parte, există oameni cu care este bine și trebuie să păstrăm relații foarte 
bune, foarte intense. „Să știi de cine să te ferești și să știi spre cine să alergi”. 
Iată secretul unei vieți bine rânduite.
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FILIMON

Dacă ar fi să aleg o temă 
pentru această epistolă, ea ar fi: 
„De la sclavie la frăție creștină”. 

Așezarea epistolelor de ucenicie nu este cronologică, ci tematică. Așa 
cum era și normal, seria lor se încheie cu cea scrisă lui Filimon. Ea ilustrează 
practic învățătura din celelalte trei: 1, 2 Timotei și Tit. Duhul Sfânt ne dă 
un caz în care apostolul Pavel rezolvă o problemă fierbinte dintr-o Biserică 
locală. Metoda folosită de el este cea a „dragostei”, pentru că toți creștinii 
se află „sub Legea lui Hristos”, iar această „lege a lui Hristos” a dărâmat 
dinăuntru și teribila realitate a sclaviei de pe vremea Imperiului Roman.

„… cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost 
sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt 
sub Lege; cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi 
fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci 
sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.” (1 Cor. 
9:20-21).

Învățătura că Biserica locală nu este un popor, ci o familie a copiilor lui 
Dumnezeu este ilustrată cum nu se poate mai clar în această epistolă trimisă 
lui Filimon. Într-o familie, problemele tale devin și problemele mele, iar pro-
blemele mele sunt și problemele tale.

Viața Bisericii este compusă din relații interpersonale. Această epistolă 
micuță, de numai 25 de versete, amintește nu mai puțin de douăsprezece 
persoane din anturajul lui Pavel. Pe lângă Filimon, Onisim și Pavel, care sunt 
personajele principale, îi găsim amintiți pe Timotei, Apia, Arhip, Epafras, 
Marcu, Aristarh, Dima și Luca.
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Titlul: În originalul grec, cartea poartă numele: „Pros Philemona” – 
„Către Filimon”. Numele Filimon înseamnă „plin de simțire, afectuos”, 
fiind un derivat de la φιληµα (philema) „sărut”. Destinatarul epistolei este 
un om care reprezintă „paradoxurile” în care trăiau creştinii primului secol. 
Filimon a fost un creştin stăpân de sclavi. Evanghelia Domnului Isus este o 
forță revoluționară care trebuie să transforme oamenii şi relațiile lor sociale. 
Filimon este o ilustrație a puterii de transformare a Evangheliei. Biserica se 
bucură de forța „legii lui Hristos”, legea dragostei, care-i face pe toți oamenii 
„frați”. 

Data: Epistola către Filimon este una din cele patru scrise de Pavel din 
închisoarea Romei (vezi introducerea la epistola către Coloseni și textul din 
Coloseni 4:7-9). Ea a fost trimisă în acelaşi timp cu epistolele scrise celor din 
Laodicea (Efeseni), Colose şi Filipi, cam prin anul 60 d.Hr. Versetul 22 ne 
spune că apostolul era închis, dar spera să fie eliberat în curând: „pregăteşte-
mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor 
voastre”.

Contextul scrierii: Cadrul social din primul secol a pus multe şi chinui-
toare probleme creștinilor. Faptul că lumea era împărțită în sclavi şi oameni 
liberi şi că țările se aflau sub stăpânirea nemiloasă a Romei, a pus la grea 
încercare etica Bisericii creştine. Epistola către Filimon caută să arate cum 
poate dragostea creştină să schimbe relațiile dintre oameni.

Conţinutul cărţii: Am putea spune că epistola către Filimon este o po-
veste de dragoste. Ea este corespondentul cărții Rut din Vechiul Testament, 
cu deosebirea că în Rut avem de-a face cu dragostea firească dintre oameni, 
iar în Filimon ne întâlnim cu dragostea „în Domnul” care se manifestă între 
membrii colectivității creştine. Eroii acțiunii sunt: Pavel, Filimon şi Onisim, 
dar deasupra lor plutește prezența transformatoare a exemplului lui Isus 
Hristos.

La ceasul când scrie, Pavel se afla în închisoarea Romei. Dincolo de preo-
cuparea cu situația sa, el lucrează pentru Domnul la maturizarea unor carac-
tere creştine în cei convertiți la Evanghelie. Acțiunea este simplă: Pe când 
era încă în Iudeea, Pavel a predicat în multe oraşe. Nu avem dovezi că ar fi 
trecut și prin casa lui Filimon sau că ar fi pus bazele Bisericii din Colose. Mai 
degrabă s-a cunoscut cu el în timp ce evangheliza în Efes (Fapte 19:10, 20, 
26). Se prea poate ca acel Arhip amintit în primele versete alături de Filimon 
să fie presbiterul ridicat în această slujbă după ce Epafras a plecat de acolo la 
Roma, ca să-l ajute pe Pavel.
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„Şi spuneți lui Arhip: «Ia seama să împlineşti bine slujba pe 
care ai primit-o în Domnul»” (Col. 4:17).

Bisericile Noului Testament se întâlneau în case (Rom. 16:5, 23; 1 Cor. 
16:19) și Biserica din casa lui Filimon era una din cele două adunări locale 
din Colose, cealaltă fiind cea din casa lui Nimfa (Col. 4:15).

Filimon L-a cunoscut pe Domnul prin Pavel (Filimon v. 19). Transfor-
marea din viața lui a devenit o binecuvântare pentru alți creștini (Filimon 
v. 7). Din casa lui Filimon a fugit unul dintre sclavi: Onisim. Ca să-şi piardă 
urma, el s-a refugiat la Roma, unde se putea pierde foarte ușor în mulțime. 
Providența a vrut ca Onisim să ajungă să-l asculte pe Pavel în discuțiile pe 
care le purta cu evreii din Roma (Fapte 28:17-31). Duhul Sfânt a lucrat la 
inima lui și s-a convertit la creştinism.

După ce l-a ținut pe lângă el o vreme, Pavel l-a pus pe Onisim în fața unui 
examen greu. Ca o dovadă de pocăință, un creştin trebuie să îndrepte răul pe 
care l-a săvârşit înainte de convertire, aşa că Pavel i-a cerut lui Onisim să se 
întoarcă în Iudeea să fie iar sclav în casa lui Filimon, reparând astfel „pagu-
ba” produsă prin fuga lui.

Pavel nu-l trimite cu mâna goală, ci îi dă „epistola către Filimon”. Cine o 
citeşte cu atenție, îşi dă repede seama că Pavel urmărea să „vâneze doi iepu-
ri dintr-un foc”. Și Onisim, dar și Filimon trebuiau să arate că „părtășia lor 
la credință” este dovedită prin fapte „care dau la iveală tot binele ce se face 
între cei ce sunt în Hristos” (Filimon v. 6).

Versetele 13 şi 14 ne arată că, într-un fel, Pavel l-a trimis pe Onisim „doar 
ca să aibă de unde veni”:

„Aş fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât 
sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic 
fără învoirea ta, pentru ca binele, pe care mi-l faci, să nu fie si-
lit, ci de bună voie.”

Toată cheltuiala şi timpul pierdut cu transportul lui Onisim este suportată 
de apostol ca o investiție în caracterul celor doi oameni. Citită din acest un-
ghi, epistola îşi dezvăluie farmecul şi frumusețea, asemeni unei flori care îşi 
deschide petalele.

A reuşit Pavel ceea ce-şi propusese? L-a iertat Filimon pe Onisim şi l-a 
trimis înapoi la Pavel? Păstrarea acestei scrisori şi multiplicarea ei în copii 
care au ajuns până în zilele noastre este dovada clară că răspunsul la ambele 
întrebări a fost unul afirmativ.
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Cazul lui Onisim a fost cunoscut în toată comunitatea creştină şi a contri-
buit fără îndoială la rezolvarea multor altor conflicte apărute între frați din 
stări sociale şi materiale diferite. Urmarea a fost că Evanghelia a fărâmițat 
bucățică cu bucățică Imperiul Roman şi postulatele lui nedrepte de forță pe 
care era aşezat. N-a fost ultima dată când a reușit o astfel de ispravă!

William Wilberforce a fost convins că este păcătos și s-a convertit în urma 
predicii lui John Wesley. Un om slab și cocoșat, Wilberforce a devenit unul 
din cei mai puternici membri ai Parlamentului. Simțind focul Evanghe-
liei și al libertății oferite de Hristos, el și-a folosit toată energia și elocvența 
răsturnării odiosului comerț cu sclavi africani. Succesul lui în abolirea scla-
viei în tot Imperiul Britanic a dus la acțiuni similare în Statele Unite. De fapt, 
prin proclamările care au răsunat de la amvoanele Bisericilor, în toate sta-
tele nordice ale Americii, au luat ființă partidele aboliționiste. Ele au reușit 
să distrugă sclavia odată pentru totdeauna. Putem spune că prin Biserică 
s-a eradicat sclavia. Domnul Isus a venit „să tămăduiască pe cei cu inima 
zdrobită, să propovăduiască robilor… slobozirea” (Luca 4:18).

Cuvinte cheie şi teme caracteristice: Filimon ne desco-peră latura 
pastorală a caracterului lui Pavel, talentul lui neasemuit de a se apropia de 
oameni şi abilitatea lui de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu. Conținutul 
epistolei nu prezintă niciun adevăr doctrinar major, dar textul este plin de 
tact, de delicatețe şi de bun simț creştin. 

Caracteristicile unui bun lucrător cu Evanghelia

Epistola către Filimon este o demonstrație a maturității creştine atinse 
de Pavel. Cine va citi cu atenție ce scrie Pavel, va observa imediat principiile 
fundamentale după care trebuie să lucreze un lucrător cu Evanghelia într-o 
Biserică locală. 

În primul rând, el folosește toate împrejurările pentru câștigarea de su-
flete:

„Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile 
mele, pentru Onisim…” v. 10.

Și din poziția aceasta se pot naște suflete! De altfel, apostolul și-a expri-
mat această convingere în epistola către Filipeni:
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„Vreau să ştiți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc 
mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, 
în toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toți ştiu 
că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Şi cei mai 
mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au şi mai multă 
îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.” 
(Fil. 1:12-14).

Niciunul dintre noi nu poate decide circumstanțele prin care să treacă. 
Putem însă decide atitudinea cu care trecem prin ele! Acolo unde unii văd 
doar scuze pentru inactivitate, alții văd oportunități de lucru. Se spune că doi 
angajați ai unei fabrici de pantofi au fost trimiși pe o insulă să estimeze po-
sibilitatea desfacerii produselor lor. Unul a trimis înapoi această telegramă: 
„Nimic de făcut aici. Nimeni nu poartă pantofi”. Celălalt a telegrafiat: 
„Trimiteți urgent câteva mii de perechi de pantofi. Toți de aici au nevoie de 
ei”. 

Doi creștini au ajuns în spital. Unul era îmbufnat că a fost „scos temporar 
din lucrare”, celălalt vorbea vesel cu toți ceilalți pacienți, zicându-și: „Dacă 
n-ar fi fost boala asta a mea n-aș fi vorbit niciodată despre Dumnezeu cu 
acești oameni!”

Apostolul pavel a înțeles că unul din motivele pentru care a trebuit să 
ajungă în închisoarea de la Roma a fost și… Onisim!

În al doilea rând, un lucrător cu Eanghelia, îi învață pe cei din jur că 
pocăința adevărată implică rezolvarea problemelor personale. Lucrarea 
creștină nu se rezumă doar la predicare și la botezarea converitiților. Ea pre-
supune o schimbare a vieții. Convertiții nu sunt niște copii orfani, ci niște 
nou-născuți care au dreptul la o îngrijire deosebită din partea păstorilor. De 
la cele trei personaje principale ale epistolei, aflate în trei circumstanțe dife-
rite, învățăm trei lecții de viață.

De la Onisim, timorat și împins de la spate să se întoarcă la stăpân, 
învățăm că niciodată nu este prea devreme să îndrepți o greșeală.

De la Filimon, cel care dăruise adunării o casă de adunare, robi pentru 
spălarea picioarelor, hrană pentru musafiri și care este anunțat acum de Pa-
vel că s-ar fi cuvenit să mergă la Roma să-l asiste pe Pavel sau să îl trimită 
măcar înapoi pe Onisim și că trebuie să-i pregătească un loc de găzduire, 
pentru că „este dator” (v. 19), învățăm că niciodată nu-i prea mult ce faci 
pentru Domnul.
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De la „bătrânul și întemnițatul Pavel” învățăm că niciodată nu-s 
circumstanțele prea urâte ca să faci ceva frumos, niciodată nu e situația prea 
rea ca să nu scoți ceva bun din ea.

În al treilea rând, un lucrător cu Evanghelia se identifică cu problemele 
celor păstoriți.

„(Onisim) care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum 
ne va fi folositor şi ție, şi mie. Ţi-l trimit înapoi pe el, inima 
mea. Aş fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău 
cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac ni-
mic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie 
silit, ci de bunăvoie” (v. 11-14).

„Dacă mă socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe 
mine însumi.” (v. 17).

Este evident că Pavel nu s-a mărginit doar să-i dea sfaturi lui Onisim. 
Problema era grea și foarte spinoasă. Întoarcerea la fostul stăpân putea fi 
pedepsită cu moartea. Netrimiterea la fostul stăpân ar fi însemnat o pocăință 
nedusă până la capăt. Apostolul a trecut de la vorbe la fapte și s-a făcut pe 
sine însuși parte integrantă din rezolvarea acestei crize.

În relațiile cu ceilalți putem fi caracterizați de trei feluri de atitudi-
ni: indiferența, simpatia sau empatia. Ultima este singura care îi ajută cu 
adevărat pe ceilalți. Empatia se identifică cu problemele celor din jur, le ia 
asupra ei și caută să le rezolve.

Dumnezeu ne vrea îndrăgostiți de El și de oameni. Eficacitatea noastră în 
viață depinde de acest lucru. Integrarea noastră în împărăția Lui depinde de 
acest lucru. Succesul nostru depinde de acest lucru.

„Unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că 
Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la El şi L-a întrebat: 
„Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” Isus i-a răspuns: 
„Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul 
nostru, este un singur Domn’ şi ‘Să iubeşti pe Domnul, Dum-
nezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul 
tău şi cu toată puterea ta’. Iată porunca dintâi. Iar a doua este 
următoarea: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuți’. Nu 
este altă poruncă mai mare decât acestea” (Marcu 12:28-31).
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Psihologia confirmă acest lucru. Lumea a început să vorbească despre 
„inteligența emoțională”, ca despre o „descoperire” modernă, dar Dum-
nezeu ne-a vorbit despre ea cu mult timp înainte!  Nu de mult am citit ceva 
foarte interesant și demn de luat în seamă. El este un scurt articol tradus și 
răspândit pe Internet de un binevoitor, care nu și-a dat numele:

„Este foarte interesant că, deşi au diplome echivalente ca 
valoare, unii se târăsc în slujbe umile, în timp ce alții fac salturi 
impresionante în drumul lor către succes. 

Cum se explică faptul că unii, care dovedeau în copilărie o 
inteligență vie şi promiteau foarte mult, au eşuat pană la urmă 
în mediocritate, iar alții, care nu se distingeau prin nimic deose-
bit, au reuşit în viață? 

De ce sunt cupluri care se ceartă şi apoi se despart, şi pe-
rechi care, deşi se mai confruntă cu tensiuni, nu se destramă şi 
chiar sunt fericite? Răspunsul la toate aceste întrebări ține cont 
de faptul că noi „decidem şi gândim sub influența sentimente-
lor”, după cum ne sugerează Daniel Goleman, psiholog la Har-
vard.

Adevărata măsură a inteligenței nu este I.Q., ci E.Q., coe-
ficientul emoțional. „Marea revoluție a anilor 2000 constă în 
revanşa sentimentelor asupra inteligenței”, ne asigură Daniel 
Goleman în cartea sa celebră deja în Statele Unite ale Americii, 
„Emotional Intelligence”.

În prezent, când ne referim la inteligență, înțelegem cel 
puțin două lucruri: intelectul (I.Q.) şi inteligența emoțională 
(E.Q.).

„În mod tradițional, puterea creierului este dată de I.Q., însă 
cu cât lumea devine mai complexă, inteligența emoțională trece 
pe primul plan” (Daniel Goleman).

O persoană inteligentă emoțional este abilitată în patru do-
menii: identificarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor, reglarea 
emoțiilor şi folosirea emoțiilor.

În viziunea lui Daniel Goleman (1998), inteligența 
emoțională este formată din cinci factori: cunoaşterea proprii-
lor emoții, managementul emoțiilor, motivare, recunoaşterea 
emoțiilor la alții (empatie) şi relațiile interpersonale. Iată o 
comparație între I.Q. şi E.Q.
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Intelectul – I.Q. (capul):

• ne ajută să facem socoteli;
• ne ajută să procesăm informații;
• se bazează pe logică;
• ne ajută să rezolvăm probleme;
• ne ajută să reuşim la şcoală;
•  în decursul vieții, I.Q.-ul este relativ constant;

Inteligența emoțională – E.Q. (inima):

• ne ajută să ne înțelegem pe noi înşine şi să ne motivăm;
• ne ajută să luăm decizii (fără emoții nu poate fi luată nicio 

decizie);
• ne ajută să comunicăm şi să ne înțelegem mai bine cu alți 

oameni şi să construim relații puternice, care durează;
• ne ajută să ne transformăm;
• ne ajută să învățăm din experiență;
• ne ajută să fim creativi;
• ne ajută să reuşim la locul de muncă şi în viață.

Dezavantajele intelectului:

• funcționează bine doar cand suntem calmi;
• funcționează încet sau în orice caz mai încet decât 

inteligența emoțională; din această cauză nu ne putem baza pe 
I.Q. atunci cand ne aflăm în situații critice sau când trebuie să 
luăm rapid decizii;

• este un prezicător slab al succesului nostru în viață (însă 
un bun prezicător al succesului nostru în şcoala tradițională);

• rămâne relativ constant toată viața.

Avantajele inimii:

• funcționează bine în orice situație;
• funcționează rapid sau în orice caz mai repede decat I.Q.-

ul; din această cauză ne putem baza pe E.Q. cand ne aflăm în 
situații critice sau când trebuie să luăm rapid decizii;

• este un prezicător puternic al succesului nostru în viață;
• poate creşte, chiar foarte mult.
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Cercetările au arătat că succesul nostru la locul de muncă 
sau în viață depinde 80% de inteligența emoțională şi doar 20% 
de intelect. În cazul liderilor, inteligența emoțională contribuie 
cu până la 90% la succes. Asta nu înseamnă că rolul I.Q.-ului 
trebuie neglijat. I.Q.-ul continuă să fie important, dar nu cel 
mai important. Creierul omului, înainte de toate, este făcut ca 
să iubească.

De altfel, viața şi experiența fiecărui individ arată că, 
spre deosebire de I.Q., care nu se schimbă mai deloc după 
adolescență, inteligența emoțională este, în mare parte, 
învățată, şi continuă să se dezvolte pe măsură ce înaintăm în 
vârstă şi învățăm să cunoaştem emoțiile şi sentimentele şi să le 
utilizăm pozitiv. Poate că nu întâmplător se vorbeşte în popor 
de maturizare, care, în fond, este potențialul pe care-l dobân-
dim de a învăța abilitățile practice bazate pe componentele 
E.Q.-ului.

Aceasta este marea revoluție a anilor 2000: supremația 
trăirilor sufletești care ia locul spiritului materialist, al gândi-
rii reci, al gestiunii şirurilor de cifre, al statisticilor şi decizii-
lor luate de sus. Adevăratele valori se dovedesc a fi: intuiția, 
blândețea, simpatia, puterea de concentrare, înțelegerea, empa-
tia. Viitorul aparține pe deplin E.Q.-ului.

În al patrulea rând, un lucrăor cu Evanghelia este gata să plătească pagu-
ba pentru alții.

„Şi dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, 
pune aceasta în socoteala mea” (v. 18).

Pavel pierde nu numai un om care-i putea sluji în închisoare, dar este 
gata să piardă chiar și financiar pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă lui 
Filimon, ca stăpân de sclavi, îi este teamă de exemplul pe care-l va da altora, 
apostolul se oferă să intre într-un fel de răscumpărare.

În al cincilea rând, un lucrător cu Evanghelia știe că are autoritatea de a 
porunci, dar procedează cu delicatețea dragostei.

El are de ales mereu între autoritatea poziției sau puterea prieteniei?

„Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori 
îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit 
despre credința pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea față de 
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toți sfinții. Îl rog ca această părtăşie a ta la credință să se arate 
prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în 
Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pen-
tru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate 
prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos 
să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o 
rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pa-
vel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus” (v. 4-9).

„Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic 
că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în 
Domnul şi înviorează-mi inima în Hristos! Ţi-am scris bizuit pe 
ascultarea ta şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îți zic” (v. 
19-21).

În al șaselea rând, un lucrător cu Evanghelia caută mereu să-i implice 
și pe ceilalți în lucrare. Altfel de ce i-ar fi scris o epistolă publică? Indirect, 
apostolul Pavel îi spune lui Filimon că foarte mulți cunosc situația și toți 
sunt curioși să vadă reacția lui față de un fost sclav convertit acum la Hristos 
și integrat în părtășia familiei creștine.

Este interesant că în formula de debut a epistolei citim că cei ce o trimit 
sunt „Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos și fratele Timotei”, în timp ce în 
final, apostolul trimite salutări și din partea lui Epafras, Marcu, Aristarh, 
Dima și Luca (v.23-24). 

Apostolul îi numește pe acești colaboratori cu formula „tovarăși de lucru” 
(Romani 16:3, 9, 21; 1 Cor. 3:9; Filipeni 2:25; 4:3; Colos. 4:11). După cum am 
văzut, Epafra era probabil păstorul Bisericii din casa lui Filimon și plecase la 
Roma să-l ajute pe Pavel. Ioan Marcu (Col. 4:10), tânărul care greșise față de 
Pavel în prima sa călătorie misionară, era cu el (Fapte 12:12, 25; 15:36-41). 
Pavel îl iertase pe Marcu și era mulțumitor pentru lucrarea făcută cu dedi-
care (2 Tim. 4:11). Aristarh era din Tesalonic și l-a însoțit pe Pavel la Ierusa-
lim și apoi la Roma (Fapte 19:29; 27:2). 

Dima este menționat de trei ori în scrisorile lui Pavel: „Dima… tovarășul 
meu de lucru” (Filimon v. 24), „Dima” (Col. 4:14) și „Dima din dragoste pen-
tru lumea de acum, m-a părăsit” (2 Tim. 4:10). Dima părea să meargă bine, 
dar apoi a căzut. Luca era „doctorul preaiubit” (Col. 4:14) care l-a însoțit pe 
Pavel, l-a îngrijit în bolile lui. Tot el a ajuns să scrie una din cele patru evan-
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ghelii și cartea Faptele Apostolilor, amândouă, probabil, materiale puse la 
dispoziția avocaților care l-au apărat pe Pavel în fața Cezarului de la Roma.

De ce, inițial, Pavel l-a numit doar pe Timotei? Poate pentru că, dintre 
toți, Timotei îi era cel mai apropiat, dar apostolul Pavel îl implică până și pe 
Filimon în planurile sale viitoare. Faptul că Pavel va veni acasă la Filimon 
este un fel de presiune pe care o pune, că vrea să se asigure că această criză 
va fi rezolvată așa cum trebuie.

„Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag 
nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre” (v. 22).

În al șaptelea rând, un lucrător cu Evanghelia se bizuie pe puterea 
rugăciunii. Ea este activitatea care combină planul uman al acțiunii cu planul 
supranatural al dumnezeirii. Prin ea, pământul se află sub influența cerului.

„Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori 
îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit 
despre credința pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea față de 
toți sfinții. Îl rog ca această părtăşie a ta la credință să se arate 
prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în 
Hristos” (v. 4-6).

În al optulea rând, un lucrător cu Evanghelia este optimist pentru viitor. 
Din temniță, apostolul face planuri pentru viitor. Tonul și tonusul epistolei 
nu sunt ale unui om înfrânt, disperat sau resemnat cu tragedia personală în 
care se afla. Nu! Nicidecum! Mesajul este plin de dinamism și de optimism. 
Departe de a fi pasiv, apostolul pune lucrurile în mișcare și face planuri pen-
tru toată lumea, legând realitatea împrejurărilor de acum cu perspectiva 
infinită a veșniciei:

„Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca 
să-l ai pentru veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus 
decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine şi cu 
atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!” (v. 15-
16).

Nu era prima dată când era întemnițat. Aproximativ un sfert din viața lui 
de după convertire a fost petrecută după zidurile unei temnițe. Ne întoarcem 
la versetul 22:

„Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag 
nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.” 
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„Triunghiul iubirii“

Acesta este subiectul specific al epistolei către Filimon. Pavel îi scrie lui 
Filimon cam aşa: 

„Eu te iubesc pe tine şi ştiu că tu mă iubeşti pe mine, dar eu îl iubesc şi pe 
Onisim, aşa că dragostea ta pentru mine trebuie să se manifeste şi în atitudi-
nea ta față de el“

„(Primește-l) ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai 
mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! Dacă mă socoteşti dar ca prie-
ten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi” (v. 16-17). 

La scară umană, acest triunghi al iubirii este replica triunghiului dintre 
Dumnezeu şi oameni (1 Ioan 4:20-21) și este un ecou al lucrării de mijlo-
cire pe care o face acum Domnul Isus la dreapta Tatălui. Dacă vom judeca 
și cu inima, vom observa foarte repede că mijlocirea lui Pavel este umbra 
mijlocirii pe care o face Fiul lui Dumnezeu așezat la dreapta măririi în locu-
rile cerești. Referitor la epistola lui Pavel către Filimon, Luther a spus: „Toți 
suntem niște Onisimi!” În mijlocirea pe care o face Pavel, vedem umbra 
mijlocirii cu care merge Domnul Isus înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare 
dintre noi. De exemplu, în versetul 10, ca intervenția să aibă putere, deși nu 
se cunoscuseră de prea multă vreme, apostolul îl prezintă pe Onisim lui Fili-
mon drept „fiul său”, o relație foarte intimă:

„Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile 
mele, pentru Onisim” (Filimon v. 10).

La fel face și Domnul Isus înaintea Tatălui. Pentru că a suferit, Lui nu-i 
este rușine „să ne numească frați”:

„Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt 
toate şi care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârşească, 
prin suferințe, pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfințeşte 
şi cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este 
ruşine să-i numească „frați”, când zice: „Voi vesti Numele Tău 
fraților Mei; Îți voi cânta lauda în mijlocul adunării”.

Şi iarăşi: „Îmi voi pune încrederea în El”. Şi în alt loc: „Iată-
Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!”

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot 
aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin 
moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe dia-
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volul, şi să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau 
supuşi robiei toată viața lor” (Evrei 2:10-15).

Pavel recunoaște că Onisim l-a păgubit pe Filimon și acesta ar avea drep-
tul să-l pedepsească. Pe vremea aceea, pedeapsa pentru fuga de la stăpân 
putea merge până la omorârea celui vinovat. Ca și noi în relația noastră cu 
Dumnezeu, Onisim și-a disprețuit stăpânul, l-a păgubit și a plecat de sub au-
toritatea lui.

„... care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi 
folositor şi ție şi mie” (Filimon v. 11).

Pavel se oferă să-l substituiască pe Onisim în relația cu Filimon.

„Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea” (Filimon v. 12).

„Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca 
să-l ai pentru veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus 
decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine şi cu 
atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! Dacă mă 
socoteşti dar ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi” 
(Filimon v. 15-17).

Isus Hristos ne-a substituit și El ca să putem fi primiți înapoi în părtășia 
cu familia cerească:

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca 
să fim sfinți şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea 
Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, 
după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe 
care ni l-a dat în Preaiubitul Lui” (Efes. 1:4-6; Rom. 3:21-24).

Apoi, așa cum am spus deja, postolul Pavel acceptă să-i plătească lui Fili-
mon paguba produsă de Onisim.

„Şi dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, 
pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu 
mâna mea” (Filimon v. 18-19).

Aceasta a făcut și Fiul lui Dumnezeu pentru noi, după cum găsim scris în 
cartea profetului Isaia:

„Totuşi El suferințele noastre le-a purtat şi durerile noastre 
le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit 
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de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne 
dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. 
Noi rătăceam cu toții ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, 
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a 
tuturor” (Isaia 53:4-6).

Dacă prin mijlocirea lui Pavel, Onisim a fost iertat, cu atât mai mult are 
succes mijlocirea făcută de Domnul Isus pentru noi înaintea Tatălui din cer.

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, 
dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 
Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii 
lumi” (1 Ioan 2:1-2).

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor 
între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe 
Sine Însuşi ca preț de răscumpărare pentru toți” (1 Tim. 2:5-6).

„Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, 
care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, 
cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dum-
nezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniți! Cine-i va osândi? 
Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!” (Rom. 8:31-34).

„De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei 
ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea 
ca să mijlocească pentru ei. Şi tocmai un astfel de Mare Preot 
ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoşi şi 
înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalți mari 
preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale 
şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut 
odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine Însuşi.” 
(Evrei 7:25-27).

Scrisoarea trimisă de apostolul Pavel lui Filimon începe și se termină cu 
două afirmații de forță. Amândouă vorbesc despre harul nemaipomenit de 
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mare pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu și de starea de pace pe care ne-a 
adus-o împăcarea cu El prin Hristos:

„Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul 
Isus Hristos!”;

„Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vos-
tru!” (Filimon v. 3, 25).

La fel este și pentru noi astăzi:

„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Neca-
zul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de 
îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: 
„Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți 
ca nişte oi de tăiat”. Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem 
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt 
bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele vii-
toare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi 
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în 
Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8:35-39).

Epistola către Filimon ne arată cine este și ce face un lucrător creștin într-
o situație de criză. Ca o apreciere extremă, putem spune că apostolul Pavel 
a ajuns să semene cu Domnul său în atitudini și în fapte. Este cel mai mare 
compliment care i se poate face unuia care s-a angajat să tragă la jug alături 
de Hristos.



200

Daniel Brânzei



201

Chemare la ucenicie

Partea a III-a 
 
 
 
 

Exemple de lucrători  
din anturajul lui Pavel
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Pavel - un exemplu de păstorire practică

Niciun om nu este o insulă izolată în imensitatea oceanului. Suntem 
ființe sociabile, interacționând cu cei din jur, influențându-i și lăsându-ne 
influențați de ei, ajutându-i și lăsându-ne ajutați de ei.

Rick Warren, păstor la o biserică de câteva mii de oameni ne-a spus într-
o vară secretul succesului său, înscris pe o carte de vizită pe care o purta cu 
el oriunde:  „Pentru a îndeplini planurile Sale, Dumnezeu îmi va scoate în 
cale la timpul potrivit, oamenii potriviți cu resursele potrivite“. Aceasta este 
definiția unui „om providențial“, a unui om care nu-și împlinește propriile 
planuri, ci merge înainte prin „faptele n=bune pregătite de Dumnezeu pen-
tru ca noi să umblăm în ele“.

Apostolul Pavel a fost și el un astfel de om, iar exemplul lui personal face 
cât o mie de predici. El ne cere să-i călcăm pe urme, întrucât și el calcă pe 
urmele lui Christos, ne-a lăsat indirect o mărturie personală despre felul în 
care s-a purtat el cu oamenii.

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face 
stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cu-
noscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu“ (Ioan 15:15).

Iubind pe cineva, l-ai luat in sufletul tau, fara ca el sa piarda ceva. 
Relațiile dintre Pavel și oamenii pe care i-a  păstorit vremelnic sunt exem-
plare. Vă invit să aruncăm o privire asupra lor și am să vă surprind, sper, cu 
câteva lucruri de excepție din ultimul capitol al scrisorii trimise creștinilor 
din Roma.

Acest capitol este îndesat cu aluzii la adevărate povești pline de dragoste 
și de sacrificii. Sunt faptele apostolilor din epistola către Romani, căci Fap-
tele Apostolilor au continuat in toate epistolele bisericii și continua și azi in 
viața bisericilor din toată lumea. În el, Pavel a salutat cel puțin douăzeci și 
șase de persoane pe nume, precum și două persoane fără nume, sfinți ano-
nimi. A salutat, de asemenea, mai multe biserici care erau care se întâlneau 
la Roma în case.
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Iată trei observații peste care n-avem voie să trecem și care subliniază 
excepționala valoare a celor scrise în Romani 16.

În primul rând, apostolul Pavel nu fusese încă la Roma, lucru care scoate 
și mai bine în relief relațiile lui cu persoanele pe care le salută.

Ceea ce înseamnă, în al doilea rând,  că pe toți oamenii aceștia îi cunos-
cuse „în altă parte“, „pe teren“, în localitățile prin care a trecut în călătoriile 
lui misionare. Oamenii aceștia sunt „oazele“ în care apostolul și-a răcorit su-
fletul pe când umbla prin pustia lumii acesteia. Acesta este motivul pentru 
care îi pomenește pe toți în contextul slujirii. Sunt oamenii care „s-au ostenit 
mult“ trăgând la Evanghelie împreună cu marele misionar pentru Neamuri. 
Prietenia este o responsabilitate, nu o oportunitate.

„Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi“ 
(Romani 16:7).

„Spuneți sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pen-
tru Domnul. Spuneți sănătate Persidei preaiubite, care s-a oste-
nit mult pentru Domnul.“ (Romani 16:12).

Dacă apostolul Pavel n-a uitat eforturile lor în jugul Evangheliei cu cât 
mai mult nu-i va uita Dumnezeu:

„Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră 
şi dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi, care ați 
ajutorat şi ajutorați pe sfinți“ (Evrei 6:10).

Pavel i-a cunoscut personal pe sfinții aceștia, iar acum folosește ocazia 
acestei epistole ca să-și reînnoiască sentimentele Lui față de ei. Cum au ajuns 
ei între timp la Roma? Asta este o taină ca taina vieții fiecăruia dintre noi.

În al treilea rând, este clar că Pavel se interesase continuu de evoluția 
prietenilor săi ajunși în capitala Imperiului. I-a urmărit interesânduse des-
pre ei și rugându-se neîncetat pentru fiecare dintre ei.

Spre bătrânețe, sora Tenzi Popovici mi-a destăinuit una din tainele pasto-
rale ale soțului ei, foarte respectatul Petru Popovici:

„Frate Daniel, al meu are un caiet de acela pe care-l nu-
meam în România „de zece lei“, cu foarte multe pagini. În fie-
care oraș prin care a slujit, Pitt a trecut numele oamenilor pe 
pagiile caietului. L-a aliniat frumos în coloane și a continuat să 
se roage pentru fiecare din ei în fiecare săptămână. Și dumnea-



205

Chemare la ucenicie

tale ești acolo. N-a șters niciodată pe vreunul din listă. A tre-
cut doar „decedat“ în dreptul lui când a aflat de vreunul că a 
plecat la Domnul. A căutat să afle mereu în ce stare se aflau și 
ce mai făceau pe acolo pe unde i-a dus viața. Acesta a fost se-
cretul influenței lui asupra oamenilor. Viața lui necurmată de 
rugăciune pentru ei“.

După ce-i salută pe cei din Roma, Pavel adaugă salutări de la nu mai 
puțin de nouă credincioși care se aflau cu el în Corint.

Care este semnificația acestui lucru? Aceasta arată că Pavel era un iubi-
tor de oameni, un câștigător de suflete. El nu a încercat să trăiască o viață 
izolată; avea prieteni în Domnul și îi aprecia. I-au fost ajutor pentru el perso-
nal și pentru slujirea sa.

În umblarea mea prin biserici, am descoperit peste tot că slujitorii pe care 
Dumnezeu i-a folosit mai mult în lucrare au fost oameni care și au făcut prie-
teni. Ei s-au multiplicat în viețile celor din jurul lor.  Singurătatea părtășiei 
cu Dumnezeu, în care ne creștem pe noi înșine, trebuie completată cu priete-
nia sfinților, în care ne creștem unii pe alții.

Ce aflăm despre prietenii lui Pavel?

Fibia, cea mai ne-teoloagă dintre purtătoarele de teologie

Nici o luarare făcută pentru Dumnezeu nu este mică dacă este făcută cu 
o inimă mare! Uneori, cel mai mare lucru pe care-l poți face pentru lucrarea 
Domnului este să duci o scrisoare dintr-un loc în altul. Fivi (numită de fapt 
Fibia) a fost suficient de demnă de încredere pentru a purta epistola către 
Romani. O recomanda o vastă și bogată slujire a sfinților:

„Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a 
Bisericii din Chencrea; s-o primiți în Domnul, într-un chip vre-
dnic de sfinți, şi s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci 
şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie“ (Rom. 16 :1-
2).

V-ați întrebat vreaodată ce s-ar fi întâmplat în toate aceste douăzeci de 
secole cu teologia Bisericii dacă Fivi ar fi pierdut atunci pe drum scrisoarea 
lui Pavel către creștinii din Roma? Îmi veți zice : „Nu, nu putea s-o piardă 
pentru că era în planul lui Dumnezeu!“ Așa este și exact la această concluzie 
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am vrut să vă duc și eu : Fivi, o femeie harnică și smerită a reușit tocmai pen-
tru că a fost în planul lui Dumnezeu, la fel ca și tine și ca și mine. 

O diaconiță este recomandată de slujirea pe care a făcut-o. La fel a fost și 
cu Fivi. Ea a știut să se supună Domnului  și să devină indispensabilă altora 
prin falptele ei. Fiecare om care a ajuns important altora a învatat, mai întâi, 
de cine să asculte, ce să asculte și când să asculte.

În saluturile din Romani 16, Pavel a început cu Fivi (Fibia sau Phebe în 
original). Ea a fost membră a bisericii din Crencrea, lângă Corint, și, foarte 
probabil, a fost pusă în capul listei pentru că ea a fost cea care a dus această 
epistolă la Roma. Niciodată nu a dus un mesager o scrisoare mai importantă 
ca acesta! Cencrea era portul maritim al Corintului, așa că Fibia a fost pro-
babil câștigată pentru Hristos în timpul anului și jumătate în care Pavel i-a 
petrecut acolo.

Observați cum îi sfătuiește Pavel pe cei din Roma să o primească pe 
această femeie: „S-o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți“ 
(16:2). Toată teologia lui Pavel este „în Domnul“. Primele 15 capitole fo-
losesc această expresie de 25 de ori, iar expresia echivalentă „în Hristos“ este 
folosită de nu mai puțin de 56 de ori!

Este clar că apostolul dorește ca teologia unei vieți noi în Christos să fie 
coborâtă în viața practică a sfinților. Toate relațiile credincioșilor trebuie să 
fie „în Domnul“, vrednice de niște sfinți.

Fibia este numită „slujitoare“ sau „diaconiță“. În biserica primară existau 
femei care slujeau vizitând bolnavii, asistarea femeilor tinere și ajutând pe 
cei săraci. Probabil că mâinile ei au șters la fund mulți copii, au întors de pe 
o parte pe alta pe mulți bolnavi și au gătit casa și masa pentru mulți musa-
firi. Străin în Corint, apostolul Pavel a avut un mare ajutor în slujirea acestei 
femei:

„S-o ajutați în orice privință, căci și ea s-a arătat de ajutor 
multora și îndeosebi mie“ (16.2).

Nu cred că Fibia a citit scrisoarea pe care i-a încredințat-o Pavel. De 
două mii de ani, cele mai mari capete din creștinism o citesc și cu greu o 
pot pătrunde. Fibia n-a știut și nici n-a crezut în ziua aceea că face o „lu-
crare duhovnicească“, a luat-o ca pe una din lucrările mici pe care le făcea 
cu credincioșie. N-a riscat oare prea mult Pavel încredințând o asemena 
comoară unei femei fragile și împovărate cu propriile ei bagaje? N-a riscat 
s-o piardă? Ba da. Oamenii lui Dumnezeu fac însă lucrări mici, lăsându-L 
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apoi pe Dumnezeu să le dea dimensiunile și influența dorită de El. În contex-
tul acela, Fibia a făcut un lucru aparent neînsemnat, dar Dumnezeu l-a trans-
format într-o influență care a inundat secolele. Giganticul arbore Sequoia are 
una din cele mai mici semințe din lumea arborilor. Dumnezeu a decis așa și 
lucrul acesta este o minunăție în ochii noștri!

Aquila și Priscila – salvatorii lui Pavel

De la salvgardarea celei mai bogate mărturisiri de credință trecem la sal-
varea celui mai mai mare teolog al creștinismului. Cât de mult ne-am dori să 
avem detalii despre aceste povestiri din spatele fiecăruia dintre aceste nume!

„Spuneți sănătate Priscilei şi lui Aquila, tovarăşii mei de lu-
cru în Hristos Isus, care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape 
viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar şi toate bisericile ieşite 
dintre neamuri“ (Romani 16:3-4).

I-am cunoscut pe Priscila și pe Aquila în cartea Faptele Apostolilor (18:1-
3, 18-19, 26). Unde și când și-au riscat viața pentru Pavel, nu știm, dar 
ne bucurăm că au făcut-o! (vezi și 1 Cor. 16:19; 2 Tim 4:19) Vă dați seama 
că această familie de sfinți a făcut un lucru aparent suficient de mic ca să 
fie neconsemnat în Noul Testament, dar imens în importanță istorică a 
creștinismului? N-ar fi existat un Pavel dacă nu i-ar fi salvat viața acești doi 
oameni uitați de toate manualele de istorie și teologie. Fapte lor de atunci a 
fost o binecuvântare pentru toate bisericile care au existat, există și vor mai 
exista vreodată pe toată fața pământului!

În momentul scrierii acestui text, Acuila și Priscila se aflau în Roma și o 
biserică se întâlnea în casa lor. În acest capitol, Pavel a salutat o serie de ast-
fel de „adunări de casă“, singurele care existau pe vremea aceea nu numai în 
Roma, ci în mai toate provinciile Imperiului (Rom. 16:10-11, 14-15).

Este greu să-i faci pe unii să devină misionari din cauza soțiilor lor care-
i trag înapoi. Aquila n-a avut problema aceasta. Dimpotrivă! Dumnezeu i-a 
dat o soție gata de jertfă, bună cunoscătoare a Scripturilor și oricând gata 
să încurajeze pe ceilalți lucrători la început de carieră. Ne întâlnim cu acest 
cuplu în Fapte 18:1-3, 18-26, Rom. 16:3-5, 1 Cor. 16:19 și 2 Tim. 4:19.

Numael soțului, Acuila (Acvila), înseamnă „vultur”, iar numele soției se 
poate traduce prin „bătrânica” , „mica doamnă  în vârstă ”. 
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Acuila a fost un evreu din Pont, purtător de nume roman. Soția lui este 
purtătoarea unui nume grecesc,. A fost poate o „prozelită“ prin căsătoria 
cu soțul ei creștin. De ce se amintește peste tot despre Prscilla, atunci când 
este vorba despre Acuila? Poate pentru că Dumnezeu a vrut să-i prezinte 
ca o contrapondere cla un alt cuplu familial de la care n-avem prea mult 
de învățat: Anania și Safira. Priscilla și Acuila ne dau un exemplu bun în 
contrast cu exemplul rău pe care l-au dat ceilalți doi! Oricum, într-o lume 
plină  de atâtea exemple rele despre viața de familie este necesar să  ne uităm 
mai atent la o familie de la care putem învăță  ce este bun. 

Ce învățăm de la acest cuplu pus în slujba Domnului?
În primul rând că a fi „al Domnului“ nu înseamnă a fi scutit de probleme. 

Acuila și Priscila au fost alungați din Roma, apoi îi întâlnim în Efes, unde se 
pare că și-au pus viața în joc pentru a-l scăpa pe apostolul Pavel. A fi creștin 
nu înseamnă a avea un certificat medical care să te scutească de ceea ce este 
greu în viață. Problemele sunt o constantă a acestei vieți. Ba, mai mult! Pavel 
avertizează că cei ce se căsătoresc vor avea „necazuri”, și ar fi de preferat ca 
toți să rămână necăsătoriți ca el! (1 Cor. 7)

De ce ne mai căsătorim atunci?
Răspunsul îl cunosc deja toți cei căsătoriți: în căsătorie, necazurile se 

înjumătățesc,  iar bucuriile se dublează pentru că sunt purtate „în doi”! Este 
foarte greu să fi singur la suferință. Singurătatea accentuează și mai mult 
greutățile. Ce bine că Acuila și Priscila au fost mereu împreună!

În al doilea rând, învățăm de la ei că a fi femeie casătorită nu înseamnă 
a nu fi „în lucrare”. Iată încă un mit pe care trebuie să-l demolăm! Este sufi-
cient să citești despre activitatea acestor doi soți casă-ți dai seama că Priscila 
era la fel de implicată în lucrarea ca și soțul ei! Așa trebuie să fie și în fami-
liile din bisericile noastre.Slavă Domnului pentru lucrarea pe care o fac suro-
rile din adunările creștine!

În al treilea rând, învățăm de la cei doi că a fi căsătorit nu înseamnă a nu 
avea timp pentru lucrarea Domnului! Iată un alt mit care trebuie spulberat. 

În biserica tinereții mele, multe fete și mulți baieți „dispăreau” pur și sim-
plu din lucrarea bisericii după nuntă! Dirijorul obișnuia să-i întrebe: „Ce-i cu 
voi? Ați pus “de cloșcă”? Oare singura motivație pe care au avut-o acele fete 
pentru a spune poezii și pentru a cânta pe primul rând din cor a fost ca să fie 
văzute de băieți și să-și găsească un soț?

Acuila și Priscila ne arată că există posibilitatea ca lucrarea să nu înceteze 
după nuntă, ci chiar să se intensifice.
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Al patrulea lucră pe care-l învățăm de la Acuila și Priscila este că a avea „o 
afacere“ nu înseamnă a nu mai avea timp pentru lucrarea Domnului! O, câte 
scuze nefondate am auzit! 

Acuila și Priscila erau meșteri în facerea și vânzarea corturilor. O meserie 
grea, cu multa bătaie de cap. Corturile nu se vândeau ușor, ca mâncarea sau 
hainele. Totuși, cei doi sunt în „lucrare” cu toată energia lor. Poate că secre-
tul pentru care Acuila și Priscila au fost activi în biserică în ciuda faptului că 
erau căsătoriți și erau și oameni de afaceri a fost că ... biserica se afla în casa 
lor. 

Poate că și noi ar trebui să deschidem câte o „filială” în casele tuturor ce-
lor ce lipsesc de la adunare  mai mult de două luni de zile!

A cincea învățătură pe care o luăm de la ei este că a cunoaște mai mult nu 
înseamnă a fi îngâmfat. Cei doi știu mai mult decât Apolo, dar asta nu-i face 
să-l privească de sus și să-l disprețuiască. Dimpotrivă! După ce stau de vorbă 
cu el, îl încurajează să meargă cu Evanghelia în Ahaia și încă cu o scrisoare 
de recomandare!

Un principiu pe care trebuie să-l deprindem din viața acestor oameni 
smeriți este următorul: „Corectează și mustră în privat, în public încurajează 
și laudă!“ Oh, câte familii am văzut deformate și distruse pentru că n-au 
știut să trăiască acest principiu! Am auzit bărbați care au zis în public: „Lasă 
dragă, nu băga că tu ești femeie și nu ști nimic!” Dar am văzut și invers, la 
fel de tragic. Am văzut bărbați alăsându-și umerii jos și pălind la față când 
femeia lor a zis: „Cine mă ajută și pe mine, că bărbatul meu nu este în stare 
de nimic!”

Ce bine ar fi dacă am învăța de la Acuila și Priscila să fim smeriți și plini 
de tact atunci când este vorba să corectăm și să-i îmbunătățim pe alții!

Al șaselea lucru pe care l-am remarcat la acești oameni este că a fi o fami-
lie creștină nu înseamnă a trăi fără prieteni. Unele familii sunt ca niște insule 
pierdute în imensitatea oceanului. Familia lui Acuila nu a fost așa. Casa lor a 
devenit adunare pentru creștinii din jur.

Blestemată să fie bogăția care ne desparte în loc să ne adune. Casa lui 
Acuila a fost probabil mai mare pentru că erau oameni cu afaceri. Asta nu i-a 
împiedicat să-i primească „la ei” pe cei care erau mai săraci și mai „de jos” 
decât ei! Ce frumoasă este o familie creștină „normală”! Ce mult avem nevoie 
să învățăm de la Acuila și Priscila!
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Câțiva preiubiți ai apostolului

Patru persoane sunt numite “preaiubiți” de Pavel: Epenet (Rom. 16:5), 
Ampliat (Rom. 16:8), Stache (Rom.16:9), și Persida (Rom. 16:12). Epe-
net este scump lui Pavel în mod speial pentru că el a fost primul dintre cei 
convertiți din Asia. Se pare că el aparținea familiei lui Ștefana, căci în 1 
Corinteni 16:15 aceste persoane sunt de asemenea numiți “cel dintâi rod al 
Ahaiei”. 

Ce rost a avut să le pomenească numele public dacă nu ne-a spus public 
și ce fel de fapte făcuseră pentru Pavel? Rostul este în căldura cu care le 
rostește numele. Rostul este în căldura cu care ei, la Roma fiind, își vor auzi 
citi numele. Dragostea își are legile ei, iar Pavel vrea, dincolo de dialogul pe 
care-l citim noi, să-i atingă drăgăstos pe cei cu care a împărțit vremelnic și 
greul și frumosul, și suferința și slava prin care i-a dus umblarea alături de 
Christos. Un nume este o lume de amintiri, iar Pavel rostește cărți întregi 
atunci când rostește numele acestor prieteni.

Toti oamenii te aud cand vorbesti; prieteni insa inteleg ce spui, iar cei mai 
buni prieteni sunt cei care pricep si ceea ce n-ai spus in cuvinte.

Rudele creștine ale lui Pavel

Ironic, „prigonitorul“ Saul nu le-a oprit pe unele din rudele lui să devină 
creștini, mărturisitorul Pavel le-a făcut pe alte rudenii să-l urmeze!

Andronic și Iunia face parte din prima categorie. Luciu, Iason și Sosipa-
ter sunt din cea de a doua categorie. Primii sunt la Roma. Ceilalți călătoresc 
împreuna cu Pavel.

„Spuneți sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi 
tovarăşii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au 
venit la Hristos mai înainte de mine chiar“ … Spuneți sănătate 
lui Ierodion, ruda mea“ (Romani 16:7,11).

„Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa 
şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele“ (Romani 16:21).

Una din cele mai mari bucurii ale vieții este să ai rudele întoarse la Dom-
nul și, pe deasupra, să-ți mai fie și prieteni! Pavel a avut această fericire.
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Faptul că Pavel îi caracterizează pe Iunia și Andronia „cu vază între apos-
toli“, nu-i ridică pe aceștia la nivelul celor doisprezece apostoli ai Domnului. 
Au existat și niște „apostoli ai Bisericii“ (2 Corinteni 8:19, 23; 12:18), după 
cum au existat și „apostoli ai Domnului“. Iunia și Andronia au fost în rândul 
apostolilor Bisericii și s-au bucurat, pe cât se pare, de autoritate teritorială 
reprezentativă în bisericile de casă din Roma.

Rufus, menționat în Romani 16:13, ar putea fi același cu cel menționat 
în Marcu 15:21, dar nu putem fi siguri. Dacă este așa, atunci experiența lui 
Simon la Calvar a condus la convertirea lui și a familiei sale. Pavel și Rufus 
nu erau rude. “Mama lui și a mea” înseamnă doar că mama lui Rufus a fost 
ca o mamă pentru el. Pavel (vezi Marcu 10:30).

Grupuri din biserici de casă

Ne plângem adesea că nu suntem mulți în adunările locale, dar la Roma 
existau biserici în case cu doar câțiva membrii. Iată salutul lui Pavel către 
două dintre ele, pe lângă cea deja amintită din casa lui Acuila și Priscila:

„Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul“ (Romani 
16:10).

„Spuneți sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Pa-
troba, lui Herma şi fraților care sunt împreună cu ei“ (Romani 
16:14).

„Spuneți sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, 
Olimpa, şi tuturor sfinților care sunt împreună cu ei.“ (Romani 
16:15).

Au existat însă și case în care nu toți erau întorși la Domnul:

„Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai 
Domnului“ (Romani 16:11).

S-ar putea prea bine ca persecuția să întoarcă viața de părtășie a 
creștinilor în bisericile de casă. De fapt, ele trebuie să existe în orice adunare 
creștină, oricât de mare numeric ar fi ea. Fără părtășia din case, poăsrășia 
din adunările mari alunecă foarte ușor pe panta unor spectacole cu actori și 
asitență. Bisericile de casă înlesnesc „mădularelor“ din trupul lui Christos să 
se simtă și să se slujească unul pe altul.
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Prieteni de departe, prieteni de aproape

Prietenia este un dar reciproc, iar prieteniile adevărate sunt veșnice. 
Apostolul Pavel îi salută pe cei din Roma și în numele prietenilor care-
l însoțeau în lucrarea din Corint. Primul amintit este Timotei, pe care-l 
numește „tovarășul meu de lucru“. Credincioșia ucenicului Timotei a fost 
încercată și răsîncercată. Prietenul sigur îl cunoști din împrejurări nesigure 
și un prieten adevărat sosește atunci când toți ceilalți te părăsesc. Pavel a 
avut în Timotei un fiu și un ucenic totodată:

„Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simțirile ca 
el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, 
toți umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. 
Ştiți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca 
un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. “ (Fili-
peni 2:20-22).

Sunt amintiți apoi Luciu, Iason și Sosipater, rude cu marele apostol (Ro-
mani 16:21). Există și un verset care știm precis că nu-i aparține lui Pavel. 
Este inițiativa și salutul personal al unuia care ține neapărat să-și salute frații 
pe care încă nu-i cunoaște, dar în slujba cărora s-a pus singur, de bună voie. 
Iată-l parcă ridicându-și capul peste statutul său ca să vorbească și el puțin 
cu frații lui din Roma:

„Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epis-
tola aceasta“ (Romani 16:22).

Urmează apoi Gaius, care-și pusese casa la dispoziție pentru adunările 
creștinilor:

„Gaius, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. 
Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate; tot așa și fratele 
Cuart“ (Romani 16:23).

Este interesant că acest Gaius, cetățean de rang înalt și personalitate 
influentă în Corint este mențional ultimul, împreună cu anonimul și neîn-
semnatul Cuart. Credința creștină este nivelatoare și ne unește pe toți în 
smerenie. Acest Erast este singura persoană despre care Pavel spune că a 
botezat-o el însuși, probabil din considerente de strategie misionară:
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„Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din 
voi, afară de Crisp şi Gaius, pentru ca nimeni să nu poată spune 
că ați fost botezați în numele meu“ - 1 Corinteni 1:14-15.

La întâlnirea cu un „frate“ lăudăros nevoie mare cu titlurile lui academice 
și sociale, fratele Petru Popovici i-a replicat: „Sunt Popovici Petru. Am fost și 
eu, dar m-am pocăit!“

Spre deosebire de dragoste, care poate înflori la bine, dar dă adesea 
îndărăt la greu, dacă nu cumva dispare cu totul, sentimentul de prietenie 
crește proporțional cu necazurile unuia dintre prieteni. Într-un fel, aceasta 
legătura de sânge spiritual e mult mai tare decât cea de sânge propriu-zisă, 
numita rudenie.

Apostolul Pavel a influențat și format ucenici pentru că i-a prețuit pe cei 
pe care Dumnezeu i-a scos în cale. Într-un mod tainic și providențial, Pavel 
este omul cu care ne împrietenim fiecare dintre noi. Se spune că unii oameni 
vin si pleaca repede din viata noastra, altii stau o vreme, punandu-si am-
prenta pe inima noastra. Dupa plecarea lor, nu vom mai fi niciodata aceiasi. 
Acest lucru îl putem spune și despre relația apostolului Pavel cu grupul celor 
amintiți în acest capitol. Foarte puțini oameni sunt suficient de bogați ca să-
și poată permite să țină mai mulți prieteni. Și aici nu vorbesc despre bogăția 
financiară …

Bineînțeles că apostolul Pavel nu s-a gândit că noi îi vom studia epistolele 
peste 2.000 de ani și că le vom transforma într-un Manual de ucenicie! La 
ora scrierii, ele au fost crâmpeie de viață, felii de realitate vie, trăite unoeri cu 
intensitatea veșniciei.

Pe lângă cei cărora le-a scris epistole, Pavel a mai avut o sumedenie de 
alți ucenici. Unii sunt menționați în Faptele Apostolilor sau în Epistolele 
scrise bisericilor, alții nu. Știm câte ceva despre unii din ei, scoși din anoni-
mat și aduși în prim plan de referințe secundare. Oameni mari despre care 
s-a spus puțin. Oameni importanți trecuți de multe ori prea repede cu ve-
derea. Fără ei, lucrarea creștină ar fi fost mai săracă, iar creștinismul s-ar fi 
răspândit mai anevoie.

Iată câteva exemple de colaboratori ai apostolului Pavel în lucrare. Poate 
că te recunoști și pe tine în caracterul și lucrarea unora dintre ei. Nu de alta, 
dar lucrarea începută atunci continuă și astăzi, iar Dumnezeu cheamă și 
acum oameni la slujire. Tu eși important pentru El și ceea ce poți și trebuie 
să faci tu nu va face nimeni altul. Fiecare mădular, oricât de neînsemnat ar 
părea, este strict esențial pentru buna funcționare a trupului lui Christos.



214

Daniel Brânzei

 Tihic – tipul care tace și face

Există trei feluri de oameni în lume: cei care spun că se poate, cei care 
spun că nu se poate și cei care spun ,,s-a făcut“.

Tihic este unul din bărbații amintiți de câteva ori în Noul Testament, 
dar care este relativ necunoscut. Citim de cinci ori despre el. Din Fapte 20 
:4 putem deduce că provenea din Asia şi că l-a însoțit un timp pe Pavel în 
călătoriile sale. Din Tit 3 :12 şi 2 Timotei 4 :12 deducem că Pavel l-a putut 
implica pentru anumite scopuri în slujba pentru Domnul. Pavel l-a trimis în 
Efes şi în Creta la Tit.

Tihic a fost probabil şi cel care a dus scrisorile adresate colosenilor şi 
efesenilor, pe care Pavel le-a scris în închisoarea din Roma. El este amintit 
la sfârşitul fiecărei scrisori. „Calitățile“ lui Tihic numite acolo de Pavel ne pot 
servi ca exemplu şi ne pot impulsiona.

„Iar ca să ştiți şi voi cele despre mine, ce fac, toate vi le va 
face cunoscut Tihic, preaiubitul frate şi slujitor credincios în 
Domnul“ (Efeseni 6 :21).

„Toate cele despre mine vi le va face cunoscut Tihic, preaiu-
bitul frate şi slujitor credincios şi împreună-rob în Domnul, pe 
care l-am trimis la voi chiar pentru aceasta, ca să cunoască cele 
despre voi şi ca să vă mângâie inimile“ (Coloseni 4 :7-8).

Bărbați cu o calificare ca cea a lui Tihic pot fi utili în lucrarea Domnului. 
Lucrarea sa nu era o slujbă de predicare în public, ci Tihic trebuia mai întâi 
să fie un mesager. El trebuia să ducă veşti de la Pavel la credincioşii din alte 
locuri şi invers, să-i relateze apostolului cum le mergea acelor credincioşi. 
Pavel punea mare accent, ca frații să cunoască împrejurările în care se găsea, 
dar la rândul său dorea să ştie care erau împrejurările lor. Recunoaştem 
aici dragostea şi purtarea de grijă a lui Pavel față de credincioşi. Ei erau 
îngrijorați de el, fiind întemnițat în Roma, şi tocmai de aceea l-a trimis pe 
Tihic la ei, ca să le relateze despre el. Şi de aici putem învăța. Să ne informăm 
reciproc despre împrejurările în care ne găsim, ca să putem să ne rugăm unii 
pentru alții.

Fiecare om are o chemare personală importantă, oricât de neînsemnată 
ar părea ea. Oswald Chambers  ascris ceva foarte frumos despre „chemarea 
neînțeleasă“ pe care o dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Ea a apărut ca un 
comentariu la versetul:
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„Şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul Omului se va 
împlini”…  Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri“ (Luca 18:31, 
34).

Dumnezeu L-a chemat pe lsus Cristos la ceea ce părea un 
dezastru total, iar Isus Cristos Şi-a chemat ucenicii ca să-L 
vadă dat la moarte: El l-a condus pe fiecare dintre ei în locul 
unde inimile lor au fost zdrobite. Din orice punct de vedere, în 
afară de cel al lui Dumnezeu însuși, viața lui lsus Cristos a fost 
un faliment total.Dar ceea ce părea un faliment din punctul de 
vedere al omului a fost o victorie uimitoare din perspectiva lui 
Dumnezeu, pentru că niciodată scopul lui Dumnezeu nu este 
scopul omului.

Şi în viața noastră vine chemarea de neînțeles a lui Dum-
nezeu Chemarea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată prezentată 
în mod ex plicit; ea este implicită.

Chemarea lui Dumnezeu este ca şi chemarea mării, pe care 
nu o aude și nu o înțelege decât cel care are în el natura ma-
rii. Nu putem spune clar la ce suntem chemați de Dumnezeu, 
deoarece El ne cheamă să avem părtăşie cu El pentru propriul 
Său scop, iar testul este să credem că Dumnezeu ştie ce vrea. 
Lucrurile care se petrec nu sunt la întâmplare, ci sunt cu totul la 
porunca lui Dumnezeu. El Îşi împlineşte planurile în mod suve-
ran.

Dacă suntem în părtăşie cu Dumnezeu şi recunoaştem că El 
ne cuprinde în planurile Sale, nu mai încercăm să aflăm care 
sunt acele planuri. Cu cât înaintăm în viața creştină, cu atât 
este mai simplu, pentru că suntem tot mai puțin înclinați să 
spunem: ..De ce a permis Dumnezeu cutare sau cutare lucru?” 
În spatele tuturor lucrurilor se află chemarea irezistibilă al lui 
Dumnezeu. Există o divinitate care ne modelează țintele.

Creştinul este omul care se încrede în priceperea şi înțelepciunea lui 
Dumnezeu, nu în propria lui inteligență Dacă avem scopul nostru propriu, 
acesta distruge simplitatea şi liniştea care ar trebui să-i caracterizeze pe 
copiii lui Dumnezeu. Epafras a fost strict necesar pentru lucrarea pe care a 
făcut-o Dumnezeu pri Pavel.



216

Daniel Brânzei

Epafra – luptător în rugăciune

Creștinii reușesc să lupte în genunchi mai bine decât în picioare. Unii știu 
să agonizeze în lupta spisituală pentru viețile și soarta altora. Iată-l pe acest 
Epafra, amintit de trei ori în scrierile apostolului Pavel. Deși este alături de 
Pavel, gândul îl poartă la cei pe care-i lăsase în Colose:

„ … cum ați învățat de la Epafra, preaiubitul nostru tovarăş 
de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi“ 
(Col. 1:7).

Orice om care este prea ocupat ca sa se roage, este mai ocupat decat il 
vrea Dumnezeu.

Oamenii care au simțit cei dintâi responsabilitatea răspândirii 
creștinismului în lume s-au apropiat de Domnul Isus cu o cerere. Ei n-au 
spus însă: „Doamne, învață-ne să predicăm” sau „Doamne, învață-ne să fa-
cem minuni”, ci … „Doamne, învață-ne să ne rugăm.” Noi am uitat că atunci 
când Christos a declarat că „Își va zidi Biserica Sa”, El avea în minte o casă 
de rugăciune. Rugăciunea este cea mai intensă formă de eliberare a ener-
giei vitale de care este capabil spiritul uman. Putem câștiga mari bătălii dela 
distanță dacă știm să folosim arma rugăciunii :

„Epafra, care este dintr-ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob 
al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, 
pentru ca, desăvârşiți şi deplin încredințați, să stăruiți în voia 
lui Dumnezeu“ (Col.4:12).

Când a fost trimis în exil, unul din creștinii secolelor trecute a spus. „Ţara 
mea este oriunde pot citi Cuvântul și-mi pot pleca genunchii înaintea lui 
Dumnezeu“. Asocierea cu Pavel l-a făcut pe Epafra să guste amărăciunea 
întemnițării :

„Epafra, tovarăşul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite 
sănătate“ (Filimon 1:23).

Anrew Murray a spus: „Rugăciunea de mijlocire este puntea de legătură 
între neputința noastră și atotputernicia lui Dumnezeu“. Sfântul Grigorie 
Sinaitul  a spus: Rugăciunea este prezența lui Dumnezeu în toți şi în toate“.  

Epafras știa să „se lupte în rugăciunile sale“. Există o agonie a rugăciunii 
despre care a vorbit și John Bunian: „În viata de rugaciune este mai bine să 
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ai inima plină chiar dacă n-ai cuvinte, decât să ai cuvinte și inima să-ti fie 
goală“.

Nici o rugăciune nu se pierde, şi nici o rugăciune nu este rostită în za-
dar. Nu există rugăciune care să nu primească răspuns sau care să nu fie 
înregistrată de Dumnezeu, şi unele lucruri pe care le vedem ca refuzuri sunt 
pur şi simplu întârzieri. 

Au existat treziri religioase fără prea multă predicare, dar niciodata n-au 
existat treziri spirituale fara multa rugaciune. Cinci studenți la teologie au 
petrecut un sfârșit de săptămână în Londra și erau foarte curioși să asculte 
câțiva predicatori care se bucurau de popularitate în vremea aceea. În dru-
murile lor, au ajuns într-o dimineață călduroasă și la clădirea în care pre-
dica Charles Spurgeon. Cum așteptau afară să se deschidă ușile adunării, s-a 
apropiat de ei un necunoscut și i-a intrebat: “N-ați vrea să vedeți sistemul de 
încălzire a Bisericii noastre?” 

Deți nu erau prea curioși să afle despre așa ceva în Duminica aceea de Iu-
lie, din politețe, au acceptat invitația. Străinul i-a călăuzit pe treptele care co-
borau spre o sală de la subsol, a deschis ușurel o usă și le-a șoptit emoționat: 
„Iată domnilor, sistemul nostru de încălzire!” 

Cu uimire, cei cinci studenți au privit o mare de peste 700 de suflete în-
genuncheate la rugăciune, cerând binecuvantare și har pentru serviciul care 
avea să urmeze. Necunoscutul care-i invitase să vadă minunea nu era altul 
decât Spurgeon însuși. Să ne mai mirăm că predicile lui mai sunt în circulație 
și astăzi?

Lidia – o neașteptată gazdă ideală

Misiunea creștină este o viață plină de surprize. Dumnezeu are grijă de 
lucrătorii Lui în cele mai neașteptate feluri. El face întotdeauna ,,altfel“ decât 
ne trece nouă prin minte. Cine s-ar fi gândit să-l ascundă pe profetul Ilie în 
casa unei ... văduve? De fapt, femeile au fost de multe ori agenții secreți ai 
Domnului. Lidia este un foarte bun exemplu.

Ea apare în viața lui Pavel când el se aștepta cel mai puțin. Aposto-
lul văzuse în vis un bărbat care-l chema să treacă în Macedonia. Se uita 
deci după un bărbat, dar … Dumnezeu i-a scos în cale o femeie. Lidia era 
vânzătoare de purpură, de loc era din Tiatira. Acum se afla la Filipi, probabil 
din cauza afacerilor. Lidia era o evreică bogată, dar și temătoare de Dum-
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nezeu. Asta a făcut-o să vină în dimineața aceea lângă râu, împreună cu cele-
lalte evreice (Fapte 16:13-14).

Ea a fost exact ceea ce avea nevoie Pavel. Pentru că apostolul nu se gân-
dea la așa ceva, a trebuit ca Lidia să stăruiască de el și aproape să-l silească 
să vină să stea la ea acasă (Fapte 16:15). Grupul misionar era compus din Pa-
vel, Sila, Timotei, pe care-l luaseră cu ei de curând din Listra și Luca, autorul 
relatării, un total de patru persoane. Ceea ce avea Lidia a fost exact ceea ce le 
trebuia lor „atunci“ și „acolo“: o gazdă primitoare, o casă mare și o mâncare 
pe măsură. 

Ea a fost nu numai gazda grupului apostolic, dar și gazda micii adunări 
creștine în formare. Există în textul narațiunii lui Luca un amănunt foarte 
ușor de trecut cu vederea. El se află în utimul verset din acest capitol. 

„Ei au ieşit din temniță şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce 
au văzut şi mângâiat pe frați, au plecat“ (Fapte 16 :40).

După necazul cu slujnica stăpânită de un duh de ghicire, după bătaia 
primită și schingiuirea din temniță, după cutremurul de pământ, după mân-
tuirea temnicerului și după ce au fost eliberați de mai marii cetății, Pavel și 
Sila i-au mai făcut o vizită Lidiei. Unde altundeva să se ducă? Parcă îl aud pe 
Sila zicându-i lui Pavel: ,,Hai să mergem pe la Lidia. La ea poți merge ori-
când fără s-o deranjezi, la orice oră din zi și din noapte.“ 

Surpriza a fost să găsească acolo și micul grup de „frați“, semn că Lidia 
își pusese tot ce avea la dispoziția lui Dumnezeu. Astfel de femei cucernice 
au fost și sunt în multe locuri instrumentele lui Dumnezeu pentru supor-
tul celor plecați în lucrare. Ca în cazul lui Pavel, ele ne ies în cale când ne 
așteptăm mai puțin și ne uimesc prin entuziasmul și râvna cu care sunt gata 
să se jertfească.  

Barnaba - fiul mângâierii

(după  W. Gschwind)
Barnaba s-a îmbrăcat în mângâiere. El a primit-o de la Dumnezeu și a 

dat-o mai departe celor din jurul lui. Omul acesta este o ilustrație vie a prin-
cipiului expus de apostolul Pavel:

,,Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus 
Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâie-
ri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin 
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mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiați de Dumnezeu, 
să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!“ (2 Cor. 1:3-
4).

Despre acest colaborator al apostolului Pavel, care l-a însoțit pe aposto-
lul națiunilor în prima sa călătorie misionară, găsim câteva indicații în Fap-
tele Apostolilor şi în epistole. Dacă aşezăm aceste indicații una lângă alta, 
vom obține un tablou al unui bărbat binecuvântat, care ne poate fi în multe 
privințe un exemplu. Cuvântul ne spune: „Ațintiți-vă privirea la cei care 
umblă aşa“ (Filipeni 3.17).

Pentru prima dată îl întâlnim pe Barnaba în Fapte 4, unde sunt descrise 
primele zile ale Adunării, pe care Domnul începuse să o zidească. Mulțimea 
credincioşilor era o inimă şi un suflet. În „dragostea dintâi“, aveau toate la 
comun; niciunul nu spunea că ceva din averile sale era al său. Apostolii de-
puneau cu mare putere mărturie despre învierea Domnului Isus. Peste toți 
era un mare har.

Printre aceşti primi creştini este amintit şi Iosif („El să adauge“). Acesta 
a fost numele care i s-a dat când s-a născut ca levit şi cipriot. Dar acum era 
„născut din nou“, o „creație nouă“, unul dintre creştinii, cărora Dumnezeu 
le dăduse har peste har. La acest bărbat se putea vedea o creştere spirituală; 
toți puteau să vadă acest lucru.

Curând a fost numit de apostoli „Barnaba“, pentru că el devenise, în 
numărul mare de credincioşi, un adevărat „fiu al mângâierii“. Fiecare frate 
care umblă cu Domnul său, găseşte în El o „mângâiere a dragostei“, are în 
Cuvânt şi în promisiunile lui Dumnezeu o „mângâiere puternică“ şi poate fi 
prin credincioşia Sa o „mângâiere“ pentru alții (Filipeni 2 :1; Evrei 6 :18; Co-
loseni 4 :11). Dar Barnaba se străduia în mod deosebit să-i mângâie pe sfinții 
din Ierusalim, care se aflau la primele prigoniri şi necazuri; el era caracteri-
zat de această activitate de mângâiere. Din 2 Corinteni 1 :3-7 ştim că cel care 
doreşte să mângâie pe alții în tot felul de necazuri, trebuie să fi fost el însuşi 
în necazuri şi strâmtorări şi să fi fost mângâiat de „Părintele îndurărilor şi de 
Dumnezeul oricărei mângâieri“. Barnaba culesese pentru sine din acest bal-
sam şi ştia acum să vindece inimile rănite ale altora cu acest balsam.

Deoarece inima sa era umplută până sus cu dragostea lui Hristos, el era 
gata, ca mulți alți frați, să-şi înstrăineze averile şi să pună la picioarele apos-
tolilor prețul lor, pentru ca aceştia să poată împărți fraților după nevoile 
fiecăruia. Faptul că şi-a vândul ogorul pe care îl avea, are probabil şi o altă 
motivație: pentru a cultiva bine acea buca-tă de pământ, avea nevoie de mult 
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timp, pe care dorea să-l folosească în întregime în lucrarea Domnului său, 
care îl chemase la această lucrare. Banii şi timpul, tot ce avea, dorea să le 
închine Domnului.

Barnaba – mângâiere pentru Pavel
A doua oară, Barnaba este amintit în Fapte 9 :26-30. Între timp, adunarea 

din Ierusalim a trecut printr-o perioadă grea, după cum ştim; Ştefan a 
fost omorât cu pietre şi astfel a fost lepădată mărturia Duhului Sfânt des-
pre proslăvirea lui Isus la dreapta lui Dumnezeu. Ca urmare, „în ziua aceea 
a început o mare persecuție împotriva adunării care era în Ierusalim şi toți 
în afară de apostoli au fost împrăştiați prin ținuturile Iudeii şi ale Samariei“ 
(Fapte 8 :1). „Tânărul“ Saul era unul dintre instigatori. El sufla amenințare 
şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, chiar şi până la Damasc. Dar în 
drum spre această cetate, Însuşi Domnul proslăvit a păşit înaintea lui şi a 
lucrat în el o întoarcere totală: Saul însuşi a devenit un ucenic al Domnului, 
o unealtă bine dotată pentru zidirea Adunării Sale. Cât de mare şi stăruitoare 
era acum durerea lui, că „mai înainte eram un hulitor şi un persecutor şi 
un batjocoritor“; de aceea mai târziu s-a numit pe sine „cel dintâi“ dintre 
păcătoşi (1 Timotei 1 :13-15)!

Când după trei ani (Galateni 1 :17, 18; Fapte 9 :26-27), Pavel a încercat 
să se apropie de ucenicii din Ierusalim, toți s-au temut de el şi nu credeau 
că era un ucenic, deoarece îşi aminteau de el cum era odinioară şi se pare că 
nu aveau cunoştință de evenimentele care avuseră loc între timp. Aceasta l-a 
smerit din nou adânc pe Pavel şi i-a amintit de dezlănțuirea sa în Ierusalim 
în necunoştință şi râvnă oarbă. Dacă frații nu aveau încredere în el, cum ar fi 
putut vreodată să-i slujească liber Domnului?

Dar Barnaba a mers după el, a discutat cu el şi l-a dus la apostoli. El le-a 
putut relata cum s-a întors Saul la Dumnezeu şi cum vorbise în Damasc cu 
îndrăzneală în Numele lui Isus. Barnaba avea o încredere foarte mare în ha-
rul lui Dumnezeu şi era deplin convins că harul putea face dintr-un Saul un 
Pavel. Acesta a fost primit de frații din Ierusalim; cât de mulțumitor trebuie 
să-i fi rămas Pavel lui Barnaba toată viața pentru această slujbă a dragostei!

Barbana  a fost o mângăiere pentru Neamuri
Prigonirile credincioşilor din Ierusalim au acționat eficient: credincioşii 

au fost împrăştiați în împrejurimi. Dar în loc să tacă de teamă şi de frică, 
fără să spună ceva despre mântuirea în Hristos, cei care au fost împrăştiați 
străbăteau ținuturile şi vesteau Cuvântul (Fapte 8 :4). În Fapte 11 :19-26 ni 
se relatează că au mers până în Fenicia şi Cipru şi Antiohia.
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Având prejudecăți iudaice, cei mai mulți dintre ei vesteau Evanghelia 
despre Domnul Isus numai printre iudei, unii au vorbit şi grecilor. Mâna 
Domnului era cu aceştia şi un mare număr a crezut şi s-a întors la Domnul; 
dar El dorea să se îndrepte şi spre națiuni. Când adunarea din Ierusalim a 
auzit aceasta, l-a trimis pe Barnaba la Antiohia. Toți aceşti oameni de curând 
întorşi la Dumnezeu aveau nevoie de o îngrijire deosebită şi de învățătură, 
iar frații din Ierusalim, care îl cunoşteau pe Barnaba, erau convinşi că el era 
unealta adecvată pentru o astfel de slujbă. El se dovedise printre ei ca un 
„om bun şi plin de Duhul Sfânt şi de credință“ (Fapte 11:24). Ce înseamnă 
aceasta?

El era „un om bun“, un „fiu al mângâierii“ pentru alții, unul care se gân-
dea cu bunătate la binele altora. „A ne iubii unii pe alții“ este caracteristica 
tuturor celor ce sunt născuți din Dumnezeu, şi noi toți trebuie să fim „buni 
unii față de alții“ (1 Ioan 4:7; Efeseni 4 :32); dar Barnaba primise un dar de 
har special, care îl făcea capabil să facă această slujbă printre „copilaşii în 
Hristos“.

El era plin de Duhul Sfânt; Persoana Duhului Sfânt locuia în el, cum de 
altfel locuieşte şi în noi; dar în Barnaba cel temător de Dumnezeu şi evlavios, 
Duhul Sfânt nu era împiedicat în acțiunea Sa nici prin porniri ale cărnii, nici 
printr-o gândire lumească, ci Îşi putea arăta deplin roadele Sale: „dragoste, 
bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, 
blândețe, înfrânare“. Ce mireasmă plăcut al lui Hristos a împrăştiat Barnaba 
în jurul său!

„Plin de credință“ – Exemplele din Evrei 11 ne arată viața celor care sunt 
„plini de credință“: ei sunt convinşi de lucruri care nu se văd. Ei umblă înain-
tea Celui nevăzut, se bazează pe promisiunile Sale şi ascultă de El. Credința 
lor biruie lumea şi duşmănia ei; ea triumfă peste greutăți, deoarece pentru 
Dumnezeul lor nimic nu este imposibil. Ei sunt o mărturie vie şi luminoasă 
în această lume şi păşesc într-o nădejde vie spre „patria“ cerească, spre „ce-
tatea“ pregătită de Dumnezeu. – Un astfel de bărbat al credinței era şi Bar-
naba. Ce exemplu, ce imbold şi ce ajutor a fost el pentru acei credincioşi care 
tocmai veniseră la credință! Îndemnul său, de a rămâne cu hotărâre de inimă 
cu Domnul, îl vedeau împlinit în el.

Barnaba a fost o mângăiere pentru cei din Antiohia.
În legătură cu slujba sa în Antiohia ni se spune: „o mare mulțime a fost 

adăugată la Domnul“ (versetul 24). El nu-i atrăgea pe oameni după sine, ci 
îi conducea la Domnul. El nici nu avea interesul să ocupe primul loc printre 
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ei. Când a văzut cum se răspândea lucrarea în acel ținut şi cum credincioşii 
aveau nevoie de îndrumare în învățătura sănătoasă, a căutat o unealtă, pe 
care, după cum ştia, Domnul o dotase în mod deosebit pentru această slujbă: 
a plecat la Tars şi l-a căutat pe Saul, apoi l-a adus în Antiohia. Un an întreg 
s-au strâns în adunare şi au învățat cu alți frați multe lucruri. Ce binecuvân-
tat a fost acel timp! Printre profeții şi învățătorii de acolo este amintit mai în-
tâi Barnaba, iar Saul abia la urmă (13 :1). Barnaba obținuse prin credincioşia 
sa printre frați o mare încredere.

În acele zile, Agab, un profet din Ierusalim, a anunțat prin Duhul o mare 
foamete, care va veni peste tot pământul, deci şi asupra credincioşilor din 
Iudeea care, ca şi „risipiți“, urmau să ajungă în mare necaz. Când a ve-
nit această foamete, Barnaba şi Saul au fost din nou însărcinați să ducă în 
Iudeea darurile strânse în Antiohia, ca o expresie a unității şi a dragostei (11 
:27-30). După ce au îndeplinit această lucrare, Barnaba şi Saul s-au întors de 
la Ierusalim şi l-au luat cu ei şi pe Ioan, care era numit Marcu (12 :25).

Barnaba a fost o mângăiere pentru Saul în prima lui călătorie misionară.
Credincioşii din Antiohia erau într-o stare duhovnicească bună. Acest lu-

cru s-a arătat printre altele în faptul că ei se gândeau cum poate fi răspândită 
Evanghelia printre națiuni. Dar acest lucru trebuia să se facă în dependență 
de Domnul, iar ei căutau să recunoască voia Sa postind. Atunci „Duhul Sfânt 
a zis: Puneți-Mi deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care 
i-am chemat. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat şi au pus mâinile peste 
ei, le-au dat drumul. Ei deci, fiind trimişi de Duhul Sfânt, au coborât…“ (13 
:2-4). Domnul este Cel care doreşte să-Şi trimită slujitorii Săi.

Ne-am obişnuit să vorbim despre călătoriile misionare ale aposto-lu-
lui Pavel şi să vedem pe însoțitorii săi în umbra acestui mare apos-tol al 
națiunilor. Dar să reținem: această lucrare mare a început cu un îndemn di-
vin: „Puneți-mi deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrare“. Atât 
primul, cât şi al doilea erau deci echipați adecvat pentru această slujbă, care 
pretindea atât de multe, iar cei doi erau într-o stare duhovniceacă bună, 
încât Domnul îi putea folosi. La fel ca Pavel, şi Barnaba era constrâns de 
dragostea lui Hristos, să predice oamenilor: Împăcați-vă cu Dumnezeu. Tot 
atât de puțin ca Pavel, Barnaba nu s-a lăsat speriat de necazuri, de nevoi, 
de strâmtorări şi de prigoană în legătură cu această slujbă (2 Corinteni 
6). Acelaşi har care a prisosit, care îl făcea capabil pe Pavel pentru această 
slujbă, se odihnea şi peste Barnaba.
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Citind Fapte 13 şi 14 observăm că apostolul Pavel a ajuns tot mai mult 
în prim-plan şi a devenit purtătorul de cuvânt. În practica slujbei, fiecare a 
înțeles ce loc i-a fost acordat, şi fiecare a ocupat locul său prin har în smere-
nie.

Întorcându-se din prima lor călătorie misionară, care a durat trei ani, 
au istorisit adunării ce făcuse Dumnezeu cu ei şi cum El deschisese o uşă a 
credinței pentru națiuni. Ei Îi atribuiau Lui totul.

Barnabaa fost o mângăiere pentru Ioan Marcu.
În capitolul 15 unde ni se spune cum a fost lămurită problema importantă 

– „Trebuie să fie circumcişi credincioşii dintre națiuni după obiceiul lui 
Moise?“ între adunările din Antiohia şi Ierusalim, îi vedem pe cei doi slujito-
ri fideli alături luptând pentru adevăr. Mărturia acestor „preaiubiți, Barnaba 
şi Pavel… care şi-au expus viețile pentru Numele Domnului nostru Isus Hris-
tos“ (versetele 25-26) avea o mare greutate. Nu numai Pavel, ci şi Barnaba 
a recunoscut clar că atât iudeii, cât şi grecii au fost făcuți morți față de lege 
prin trupul lui Hristos (Romani 7 :4).

Dar acum apar umbre pe cărarea lui Barnaba, a acestui slujitor binecu-
vântat al Domnului.

După ce Pavel şi Barnaba au rămas un timp mai îndelungat în Antiohia, 
Pavel i-a propus colaboratorului său demn de încredere să se întoarcă în 
toate cetățile în care vestiseră Cuvântul Domnului, pentru a vizita frații de 
acolo şi a vedea cum le merge. Apostolul Pavel a fost aici acela care a luat 
inițiativa; de la începutul slujbei sale a fost caracterizat de interesul pentru 
binele fraților din toate locurile; tot timpul era însoțit de „preocuparea pen-
tru toate adunările“ (2 Corinteni 11.28).

Aici nu se aminteşte că aceasta era şi grija lui Barnaba; se părea aproape 
că râvna lui de odinioară cedase în acel moment. El era dispus să întreprindă 
o a doua călătorie misionară împreună cu Pavel, dar pentru el, mult mai im-
portant decât călătoria cu acest apostol binecuvântat în lupta Evangheliei, 
care adusese atâta roadă pentru veşnicie printre națiuni, era să-i însoțească 
„nepotul“ său Ioan Marcu. Uitase el oare că acesta se despărțise de ei deja la 
începutul primei lor călătorii misionare şi nu mersese cu ei în lucrare, deci că 
nu se dovedise destoinic în lucrare?

Abia mulți ani mai târziu, apostolul clarvăzător a putut să-şi schimbe 
părerea despre Marcu (Coloseni 4 :10; 2 Timotei 2 :21) şi să mărturisească: 
„Mi-a fost de folos în lucrare“. În cazul lui Barnaba au avut însă acum mai 
multă greutate legăturile naturale decât considerentele spirituale. S-a născut 
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o amărăciune. Barnaba s-a despărțit de Pavel şi a plecat cu Marcu spre patria 
sa, Cipru.

Dacă un om ca Barnaba, care a acționat atâția ani ca o binecuvântare 
deosebită printre credincioşi şi printre națiuni, nu a mai fost pentru un timp 
pe înălțimile credinței sale şi ale dăruirii sale, cu cât mai mult avem noi mo-
tiv să veghem şi să ne rugăm, ca să nu dăm înapoi pe calea pe care Îl urmăm 
pe Domnul sau chiar să alunecăm de pe ea!

În Faptele Apostolilor nu se mai relatează de atunci nimic despre Barna-
ba. Numai în scrisorile apostolului Pavel mai este amintit de câteva ori, iar 
din acele scurte versete rezultă că amărăciunea nu a durat. În mod deosebit 
din 1 Corinteni 9 :6 rezultă foarte clar că Barnaba a fost şi mai târziu un sluji-
tor cunoscut şi apreciat al Domnului.

Să nu rămânem la umbrele, care au căzut trecător pe calea sa! Mai 
degrabă exemplul acestui frate fidel şi slujitor plin de dăruire, aşa cum îl des-
crie Sfânta Scriptură în capitolul 15 din Faptele Apostolilor, să fie un imbold 
pentru noi!

Dima – misionarul vremelnic

Dima este o persoană care a promis mult și a realizat puțin. Nu știu de ce 
unii se grăbesc să-l numească „un sfânt vremelnic“ (iertare, frate Ioanid!). 
Dima este portretul unuia care a plecat în misiune și s-a întors din drum, 
asemenea lui Ioan Marcu.

Îl găsim alături de Pavel în Colose („Luca, doctorul preaiubit, şi Dima 
vă trimit sănătate“ -  Coloseni 4:14) și la Roma („tot aşa şi Marcu, Aristarh, 
Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru“ (Filimon 1:24).

Aflăm apoi de la Pavel că Dima n-a rezistat regimului de renunțări cerut 
de viața de misionar și s-a întors la Tesalonic: 

„Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la 
Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit, în Dalmatia“ (2 Tim. 4 :10).

Apostolul nu scrie că Dima s-ar fi lepădat de credință, ci doar că s-a întors 
la un colț călduț în Tesalonic. Unii îl văd acolo la Cazinou, la jocurile de cai 
sau trăindu-și viața cu femeile ușoare, dar așa ceva nu este scris, ci este doar 
o interferență a imaginației noastre. Și dacă Dima s-a întors de fapt la … bi-
serica din Tesaloni?
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S-ar prea putea ca Dima să semene mult mai mult cu mine și cu tine, 
adică cu acei creștini care nu se dau în vânt după viața de misionar, prefe-
rând să stea la calabalâcuri. Ori de câte ori îți vine să-l critici pe Dima, uită-te 
în oglindă. S-ar putea să-l recunoști pe fratele lui …

Evodia și Sintichia – două femei în lucrare

Unii din cei mai buni colaboratori ai lui Eavel au fost … femei. Nu știu de 
unde au scos-o unii că apostolul ar fi fost un misogin pornit împotriva femei-
lor. Realitatea a fost cu totul alta. Am amintit-o deja pe Lidia, vânzătoarea de 
purpură din Filipi (Fapte 16:11-15). Alte două mari ajutoare au fost Evodia și 
Sintichia :

„Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând 
în Domnul. Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în 
ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine 
pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalți tovarăşi de lucru ai 
mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții“ (Filip. 4:2-3).

Numai cine nu muncește nu greșește, iar aceste două femei au lucrat din 
greu alături de Pavel și cot la cot cu ceilalți colaboratori ai lui. Neînțelegerile 
dintre ele s-au născut din râvnă, nu din nepăsare!  Cea mai neînsemnata 
faptă bună este mai folositoare decât cea mai măreață ... intenție. Adeseori, 
vorbele rele ne îndepărtează de faptele bune. Dacă oamenii ar fi mai ocupați 
cu ceea ce trebuie să facă, n-ar mai avea timp să facă ceea ce nu trebuie.

Cine vrea să afle și alte femei lăudate de apostolul Pavel pentru partea 
lor la răspândirea Evangheliei să facă bine să citească salutările din ultimul 
capitol al epistolei trimise către creștinii din Roma, unde sunt pomenite 
printre colaboratorii lui Pavel nu mai puțin de 10 femei. Feminitatea este 
strict necesară în lucrarea Domnului. Duioșia și dragostea lor este de neînlo-
cuit în vremuri de necaz, suferințe și criză.

Andronic și Iunia – despre familia lui Pavel

Două nume pomenite în Romani 16 ne deschid calea spre universul 
relațiilor creștine din familia apostolului Pavel, cu aplicații directe la fami-
liile multora dintre noi:
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„Spuneți sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi 
tovarăşii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au 
venit la Hristos mai înainte de mine chiar“ (Romani 16 :7).

Dacă aș avea fantezie aș scrie o piesă în trei acte despre relația dintre 
aceste două personaje si Pavel. 

Actul întâi ar fi : „Pavel prigonitorul este un pericol până și pentru rudele 
lui“. Trecem prea repede peste acest lucru. Andronic și Iunia au avut o vreme 
când s-au temut de teribilul „Saul din Tars“ care „făcea prăpăd în Biserică; 
intra în case, lua cu sile pe bărbați și pe femei și-i arunca în temniță“ (Fapte 
8 :3). Rugăciunile lor fierbinți au fost înălțate mereu pentru tânăra lor rudă 
care „avea râvnă, dar n-avea pricepere“. Cât or fi plâns ei pentru el!

Actul doi ar fi : „Saul convertitul își schimbă purtarea față de rudele sale“. 
Aș descrie aici surpriza lor când le-a ascultat Dumnezeu rugăciunile și au au-
zit de schimbarea minunată care s-a petrecut în Saul. M-aș strădui să pictez 
ceva în culorile bucuriei.

Actul al treilea ar fi : „Saul ajunge în temniță împreună cu rudele sale“. 
Vă puteți închipui ce-a fost acolo? Prigonitorul a ajuns prigonit. Ce lecție de 
smerenie i-a dat Dumnezeu! Ce cuvinte înțelepte trebuie să-i fi spus cei doi 
lui Pavel!

În final aș căuta să arăt ce a simțit Pavel când i-a văzut pe cei doi „cu vază 
între apostoli“. Aș încheia cu mulțumirea pentru lucrarea harului care se 
manifestă și azi în familiile noastre, ceva despre importanța rugăciunilor de 
mijlocire și ceva despre harul nebănuit și de multe ori neașteptat pe care ni-l 
pregătește Dumnezeu dincolo de nepriceperile noastre.

Luca – cronicarul lui Pavel

Fără Plato n-am fi știut nimic despre Socrate, fără doctorul Luca n-am 
fi știut despre apostolul Pavel! Luca a fost un om providențial, un geniu din 
planul secund. C.H. Spurgeon a spus că „Orice prost poate fi numărul unu, 
dar pentru a fi numărul doi se cer calități deosebite și o extraordinară capa-
citate de jertfă“.

Biblia este alcătuită din cuvintele oamenilor și din Cuvântul lui Dum-
nezeu – mulți autori umani, dar un singur editor divin. Mulți dintre aceşti 
autori au scris ca să dea un răspuns unor nevoilor imediate, fără să-şi în-
chipuie cumva că ceea ce scriu ei va ajunge într-o bună zi parte din Biblie. 
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Putem deci studia cărțile Bibliei pe  două paliere: unul istoric și altul 
existențial. La nivelul istoric întrebăm: De ce a fost scrisă cartea respectivă? 
Care a fost motivația umană din spatele ei? La nivelul existențial, întrebăm: 
De ce a ajuns ea în Biblie? De ce a crezut Dumnezeu că este important ca noi 
să știm ce este scris în ea?

Vom încerca să aplicăm amândouă metodele acestea în studiul Evan-
gheliei lui Luca și în cartea Faptele Apostolilor. Ambele au același autor și 
reprezintă un caz special în Biblie. Deci, cine a fost acest Luca și de ce s-a 
apucat el să scrie aceste două volume?

Luca a fost un om dintre ,,Neamuri“
Luca este unicul ne-evreu care a scris vreuna din cărțile Bibliei. El a pur-

tat numele grecesc ,,Loukas“ și s-a născut în Antiohia Siriei, care era pe vre-
mea aceea Parisul de pe țărmul estic al Mării Mediterane, la nord de Ţara 
Făgăduinței. Prin mijlocul cetății trecea o impunătoare stradă principală, 
care a fost prima arteră urbană iluminată cu torțe în timpul nopții.

Antiohia a fost locul în care a apărut prima biserică dintre Neamuri și tot 
acolo li s-a dat ucenicilor lui Christos numele de ,,creștini“, poate tocmai ca 
să-i deosebească de ceilalți evrei din cetate. ,,Chreștin“ este un derivat gre-
cesc de la termenul Cristos care este traducerea lui Mesia din limba vorbită 
de evrei. Deci, identificarea ,,creștinilor“ îi făcea în ochii locuitorilor din An-
tiohia ,,evrei mesianici“, evrei care credeau că Isus din Nazaret este Mesia 
(Christosul).

Ca om dintre Neamuri, Luca a fost foarte bine poziționat pentru a arăta 
cum s-a răspândit Evanghelia de la Ierusalim până la Roma. Astăzi nu mai 
luăm în seamă faptul că era un fenomen foarte rar, dacă nu chiar imposi-
bil, ca o religie să sară peste barierele etnice și să fie îmbrățișată de oameni 
din naționalități din Imperiu. Asta cu atât mai mult cu cât le-a aparținut mai 
întâi evreilor, grup etnic care n-a ocupat o poziție predominantă în civilizația 
de atunci. 

Majoritatea oamenilor se nasc într-o anumită credință și rămân cu ea 
toată viața. Este identitatea lor națională. În cazul creștinismului avem de-a 
face cu un fenomen unic și Luca îl subliniază ori de câte ori are ocazia. De 
exemplu, ca să ușureze înțelegerea cititorilor dintre Neamuri, Luca evită să 
folosească termeni ebraici sau aramaici ca ,,rabi“ sau ,,abba“, pe care-i fo-
losesc alți doi dintre evangheliști, Matei și Marcu, preferând în locul unei 
,,transliterări“ o traducere directă în cuvintele corespunzătoare din limba 
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greacă. În felul acesta, Luca construiește o punte verbală pentru răspândirea 
Evangheliei printre Neamuri.

Luca a fost un doctor de profesie
Înainte de a fi autor de cronici sacre, Luca a fost de profesie doctor. În 

scrisoarea trimisă creştinilor din Colose, apostolul Pavel îl numește ,,Luca, 
doctorul preaiubit“ (Col. 4:14). Probabil că Luca a acordat îngrijiri medicale 
multora şi în multe locuri, ajungând să fie iubit şi prețuit de Biserici. Dacă 
citim cu atenție, vedem că şi asocierea cu Pavel a avut loc într-o vreme când 
Pavel avea nevoie de îngrijire medicală datorită unui atac acut de boală a 
ochilor (compară „Galatia” din Fapte 16:6 cu „noi” din 16:10 şi Galateni 4:13-
15).

Pe vremea lui Luca, medicina progresase foarte mult și, deși rezervată 
încă uneori sclavilor, îndeletnicirea presupunea o pregătire riguroasă și 
o practică meticuloasă. Caracteristicile acestea ies repede la iveală când 
vezi felul în care a scris Luca. El este un foarte fin observator, are o minte 
analitică și alcătuiește fișe de rapoarte foarte ordonate. Există multe pasa-
je în care putem observa aceste lucruri. De exemplu, la nașterea Domnului 
Isus, evenimentul este redat din punctul de vedere al Mariei, mama Pruncu-
lui. Luca amintește că Maria ,,L-a înfășat în scutece“ (Luca 2:7) și nu uită 
să menționeze ,,tăierea împrejur“. Când Luca vorbește despre boala soacrei 
lui Petru el nu se mulțumește să spună ca Marcu că avea ,,friguri“, ci ține să 
precizeze neapărat un diagnostic, ,,friguri mari“ (Marcu 1:30; Luca  4:38). 
De altfel, este interesant de menționat că din cele șapte minuni pomenite de 
Luca, șase dintre el au fost ,,vindecări“.

Aflăm lucrul acesta din încheierea scrisorii lui Pavel către Biserica din Co-
lose: „Luca, doctorul prea iubit…” (Col. 4:14).

Dumnezeu folosește un doctor ca să ne vorbească despre lucruri supra-
naturale! Cu pana acestui om obișnuit să scrie rețete de leacuri și tratamente 
naturale, Dumnezeu scrie despre nașterea miraculoasă din fecioară, despre 
minunile săvârșite de Domnul Isus și despre semnele și minunile menționate 
în Faptele Apostolilor. Sunt unii medici și oameni de știință care sunt scep-
tici despre tot ce nu poate fi ,,disecat“, ,,cântărit“, ,,analizat“ și ,,repetat“ în 
laborator. Luca însă este un martor fără rețineri al tuturor lucrurilor de din-
colo de fire. El își folosește considerabila formare științifică pentru a ,,face 
cercetări cu de-a măruntul“ și se lasă copleșit de realități, chiar și atunci când 
ele îl poartă dincolo de limitele lumii naturale, spre domeniul divin al supra-
naturalului.
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Vă imaginați cât de mare a trebuit să fie onestitatea lui Luca atunci când 
el a recunoscut falimentul tratamentelor medicale în cazul femeii cu scurge-
rea de sânge și superioritatea vindecării lucrate de credința în Cristos?

,,Şi era o femeie care, de doisprezece ani, avea o scurgere de 
sânge; ea îşi cheltuise toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut 
vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poa-
la hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit“ (Luca 
8:43-44).

Luca a fost un istoric de prim rang
Luca este meticulos în detalii, în alegerea cuvintelor și în nuanțele cultu-

rale locale. Pentru că n-a fost el însuși un apostol, Luca a fost dependent 
de ceilalți care i-au fost în preajmă. Câțiva istorici moderni l-au criticat pe 
Luca și i-au pus la îndoială veridicitatea, dar fiecare descoperire arheologică 
făcută de atunci i-a dat dreptate de fiecare dată lui Luca, până într-acolo că 
el a ajuns să fie considerat drept unul din cei mai demni de încredere istorici 
din vremea lui. Spre deosebire de Matei, Marcu și Ioan, Luca este singurul 
istoric din cei patru evangheliști. Preocuparea lui prioritară a fost să producă 
o istorisire corectă și demnă de încredere despre ceea ce s-a spus și făcut în 
timpul vieții Domnului Isus:

,,Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire 
amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, 
după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor 
de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu 
cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-
amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ți 
le scriu în şir unele după altele, ca să poți cunoaşte astfel temei-
nicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai“ (Luca 1:1-
4).

Luca a fost un călător foarte experimantat și priceput 
El este singurul care ține să plaseze lacul Ghenezaret în scara de mărime 

a oglinzilor de apă din lume și, refuzând să-l numească ,,Mare“ (are cam de 
13 kilometrii în lungime pe 8 kilometrii în lățime), îl identifică prin expresia 
,,lacul Ghenezaret“:

,,Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea no-
rodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două 
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corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele 
mrejele“ (Luca 5:1-2).

Începând cu Fapte 16:10-11, îl găsim călătorind alături de apostolul Pavel. 
Ca o dovadă de smerenie, Luca trece, parcă pe neobservate, în relatarea lui 
de la ,,ei“, la ,,noi“, incluzându-se și pe sine în echipa misionară. 

Schimbarea de la „au trecut atunci prin Misia” din Fapte 16:8, la „După 
vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia…” 
din 16:10 indică faptul  că Luca s-a alăturat apostolului Pavel la Troa. După 
aceea, Luca a devenit un tovarăşul de lucru nedespărțit al lui Pavel. Cu el a 
călătorit la Filipi (16:12), iar şase ani mai târziu tot cu el a plecat din Filipi 
(20:6). Au fost împreună la Ierusalim (21:17), când mulțimea dezlănțuită 
a încercat să-l linşeze pe Pavel. Au fost împreună la finalul celor doi ani de 
detenție la Cezareea (Fapte 27:1). Împreună au fost şi în călătoria plină de 
peripeții înspre Roma, când s-a sfărâmat spart corabia cu ei (27:1 – 28:16). 
Împreună au fost la Roma, cu ocazia procesului judecat de Nero, şi tot 
împreună au fost, se pare, şi în ultimele clipe dinainte de martirajul marelui 
apostol (Col. 4:14; 2 Tim.4:2; Filimon 24).

Recitiți ultima călătorie pe mare a lui Pavel de la Cezareea spre Roma 
până la naufragiul final pe din insula Malta și veți vedea câți termeni ,,de 
specialitate“ folosește Luca și cum vorbește ca un adevărat ,,lup de mare“ 
(Fapte 27 – 28).

Această aplecare spre călătorie este un factor foarte important dacă vrem 
să pătrundem felul în care au fost așternute pe hârtie Evanghelia și Fapte-
le Apostolilor. Știm că Pavel a stat închis de două ori, de fiecare dată câte 
doi ani de zile, în Cezareea și în Roma. Așa cum vom arăta, este foarte pro-
babil că Luca și-a făcut cercetările și și-a aşternut pe hârtie lucrarea lui în 
două volume, Evanghelia, când Pavel era în Cezareea, iar Faptele Apostolilor 
când Pavel era închis în Roma și unde Luca i-a putut pune personal toate 
întrebările la care dorea să afle un răpuns.

Luca a fost un scriitor bun
Limbajul folosit de Luca este acela al unui foarte educat și șlefuit isto-

ric elenist. Vom reveni asupra acestui lucru când vom comenta intenția 
probabilă cu care a scris Luca Evanghelia și Faptele Apostolilor. Fragmen-
tul amintit, în care Luca descrie în amănunt peripețiile călătoriei pe mare 
spre Roma este socotit o capodoperă a literaturii din lumea antică. Luca are 
un vocabular bogat, un stil foarte plăcut și o abilitate incontestabilă de a-și 
captiva cititorii, trecând de la pasaje descriptive la evenimente tumultuoase 
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și la o cascadă neîntreruptă de conflicte. Fragmente de rezumat istoric 
alternează cu descrieri detaliate,  în care oamenii și evenimentele sunt puse 
sub lupa cercetătorului. Preocuparea lui de istoric este evidentă, cercetarea 
amănunțită și discernământul ascuțit al celui ce știe ce să includă în scris și 
ce să lase pe afară.

Luca a fost un evanghelist cald
Luca nu face artă pentru artă, ci artă cu tendință. Inima lui este de evan-

ghelist care folosește pana în locul vocii. ,,Mântuirea“ este termenul predo-
minant în ambele lui scrieri. Termenii derivați și asociați ai acestui termen 
sunt folosiți peste tot, în toate situațiile imaginabile. Ca unul care provine 
dintre ,,Neamuri“, Luca este preocupat ca Evanghelia să ajungă ,,la orice 
făptură“:

,,Şi Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanu-
lui şi propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor, 
după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: 
„Iată glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, 
neteziți-I cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice 
deal vor fi prefăcute în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate 
şi drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va ve-
dea mântuirea lui Dumnezeu’” (Luca 3:3-6).

Declarația citată d e mai sus este socotită de mulți drept ,,motto“-ul scrie-
rilor lui Luca. Așa cum vom vedea când vom studia textul Evangheliei lui, 
Luca arată un interes special pentru anumite grupuri și grupări de oameni 
care pot și chiar vor vedea mântuirea lui Dumnezeu. În mod similar, tema 
cărții Faptele Apostolilor este că Duhul Sfânt a venit să locuiască nu doar în 
iudei, ci și în samariteni și în alți oameni de pe toată fața pământului:

,,Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în 
Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

Această Evanghelie ,,evreiască“ vizează toți oamenii din lumea întreagă. 
Luca Îl descrie pe Domnul Isus ca Mântuitor al întregii lumi.

Fiecare autor scrie pentru ceva și pentru cineva. După ce ne-am ocupat 
de omul care scrie, să ne îndreptăm puțin atenția spre destinatarii pe care i-a 
avut el în minte.

Textul ne spune că Luca și-a scris cele două cărți pentru un personaj nu-
mit ,,Teofil“, ceea ce înseamnă în traducere ,,domnul iubitor de Dumnezeu“. 
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Pare straniu că Luca și-a petrecut patru ani făcând cercetări amănunțite 
ca să-i scrie doar unei singure persoane. Aceasta i-a făcut pe unii să consi-
dere că ,,Teofil“ n-ar fi fost un personaj real, ci un nume generic folosit pen-
tru toți cei ce vor avea bunăvoința să afle ceva despre lucrarea lui Dumn-
zeu prin Cristos. Oricât de pertinentă ar părea această interpretare, ea este 
insuficientă pentru explicarea unor aluzii și elemente din text.

Alții au fost de părere că Luca a scris unui ,,publicist“ interesat de în 
creștinism. În cazul acesta, Teofil a fost un om în carne și oase, iar asta este 
o ipoteză mult mai atrăgătoare. În acest caz, Teofil a fost un om destul de 
bogat ca să finanțeze cercetările și călătoriile lui Luca. Probabil că a ocupat 
și o poziție predominantă în sistemul social de atunci, pentru că Luca i se 
adresează cu un termen de respect: ,,prea alesule Teofile“ (Luca 1:3). Este 
exact același titlu pe care l-a folosit apostolul Pavel când s-a as-a înfățișat 
pentru judecată înaintea tribunalului condus de lui Felix și Festus, doi 
dregători romani de frunte:

,,Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: 
„Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare şi 
neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile 
tale. …     „Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, 
„dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite“ (Faptele 
Apostolilor 24:2; 26:25).

Asemănarea ne face să bănuim că acest Teofil ar fi ocupat și el o poziție în 
sistemul juridic, fie ca avocat, fie ca judecător. Oare de ce să fi vrut Luca să-i 
prezinte pună unui avocat o istorisire atât de exactă și de amănunțită, mai 
întâi despre viața Domnului Isus, iar apoi despre viața apostolului Pavel?

Toată problema cu Teofil pare să fie elucidată dacă acceptăm că el a fost 
un avocat de la Roma care urma să-l apere pe apostolul pentru Pavel, dacă 
nu chiar judecătorul însuși. În oricare din cele două situații, evanghelistul 
Luca el ar fi avut nevoie de un document pregătitor care să descrie eveni-
mentele care au dus la întemnițarea marelui apostol.

Cum a început această nouă religie? Cine a fondat-o? Cum de a devenit 
Pavel propagatorul ei? Mai mult, Teofil avea nevoie să afle precedente judi-
ciare, adică să i se comunice dea reacțiile de până atunci ale din tribunale-
lor romane care i-au judecat pe adepții membrii acestei religii. Eu cred că 
atunci când Pavel a stat doi ani în închisoarea din Cezareea, Luca s-a dus 
să facă cercetări ,,cu de-a măruntul“ despre viața Domnului Isus, iar în tim-
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pul celor doi ani de detenție la Roma, Luca a cercetat contribuția lui Pavel la 
răspândirea creștinismului.

Textul scrierilor lui Luca include fragmente de evenimente și discuții pe 
care nu le-ar fi aflat dacă nu s-ar fi dus să vorbească personal cu lideri ai 
bisericii de atunci: Iacov, probabil Matei, și cu siguranță Ioan (Evanghelia 
lui Luca pomenește lucruri care nu mai apar decât în Evanghelia scrisă de 
Ioan. De exemplu, doar Luca și Ioan amintesc de tăierea urechii lui Malhu, 
în învălmășeala prilejuită de arestarea Domnului Isus – Luca 22:50;  Ioan 
18:10).

Luca a fost un apologet iscusit
Luca a avut câteva dezavantaje evidente în alcătuirea documentelor de 

apărare pentru Pavel. Pentru început, el n-a fost unul din cei doisprezece 
ucenici ai Domnului, nu L-a întâlnit niciodată pe Isus din Nazaret și n-a fost 
martor ocular la discursurile și minunile Lui. Luca și-a depășit aceste limitări 
căutând să ia contact direct cu cei care au fost martori oculari la toate aces-
tea.

Dacă admitem că scrierile lui Luca au fost documentări pentru activități 
judiciare, multe ciudățenii ale textului devin ușor de înțeles. De exem-
plu, înțelegem imediat de ce autoritățile romane sunt prezentate în ambele 
scrieri ca fiind binevoitoare  față de această nouă religie. Luca selecționează 
trei procese în care Domnul Isus a fost judecat de romani și trei procese în 
care a fost judecat Pavel. Luca include trei pronunțări juridice, trei verdicte, 
prin care cei doi au fost declarați total nevinovați. Pilat proclamă de trei ori 
nevinovăția lui Isus, iar Pavel este declarat nevinovat tot de trei ori și i s-ar fi 
dat drumul, dacă n-ar fi cerut el însuși să fie judecat la Roma de Cezar:

,,Pilat a zis preoților: ,,Eu nu găsesc nici o vină în omul aces-
ta“ (Luca 23:4; 24:14, 22).

,,Împăratul, dregătorul, Berenice şi toți cei ce şedeau 
împreună cu ei s-au sculat. Şi când au plecat, ziceau* unii către 
alții: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de 
închisoare.”  Şi Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar 
fi putut da drumul, dacă* n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar” 
(Fapte 26:30-32).

O altă particularitate este că în ambele sale cărți Luca arată că tulburările 
și necazurile care au însoțit noua religie nu au fost produse de romani, ci de 
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evrei. Numai ei au fost aceia care s-au ridicat să persecute pe cei ce au adop-
tat noua religie.

Un avocat ar fi avut nevoie de martori oculari la evenimente, așa că Luca 
nu uită să dateze foarte precis unde și când au avut loc evenimentele majore. 
Amândouă scrierile lui Luca prezintă datări după calendarul roman:

,,În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se 
înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta* s-a făcut întâia dată pe 
când era dregător în Siria Quirinius“ (Luca 2:1).

,,În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – 
pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea; Irod, cârmuitor 
al Galileii; Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi al Trahonitei; 
Lisania, cârmuitor al Abilenei; …“ (Luca 3:1).

Teoria documentelor juridice ar explica și de ce, în timp ce cartea poartă 
titlul de ,,Faptele Apostolilor“, conținutul ei  se referă în realitate numai 
asupra faptelor a doi dintre apostoli ei, Petru și Pavel, menționându-i doar 
în treacăt pe alții, iar pe unii dintre ei ignorându-i cu bună știință. De fapt, 
Petru este un personaj principal doar în primele douăisprezece capitole ale 
cărții, restul de două treimi concentrându-se aproape exclusiv pe activitatea 
misionară a lui Pavel. Proporția aceasta în care este repartizat materialul do-
cumentar ar fi total inexplicabilă, dacă toată cartea n-ar fi fost destinată ca 
o pledoarie pentru Pavel prin care se arăta autorităților romane că în noua 
religie nu este nimic periculos sau vrednic de osândă. Apostolul Pavel este 
identificat drept un cetățean roman învinuit pe nedrept de evrei furioși, fără 
vină față de legea romană și care merită prin urmare verdictul de ,,nevino-
vat“ din partea autorităților de la Roma.

Mai este încă o diferență sugestivă între judecarea Domnului Isus la Ieru-
salim și judecarea lui Pavel la Roma. Domnul Isus a fost declarat nevinovat 
în fața legilor romane și a fost condamnat doar ca urmare a presiunilor exer-
citate de evrei asupra lui Pilat. Prin contrast, Pavel a cerut cu bunăștiință să 
fie judecat în fața Cezarului, la Roma, unde știa că nu va putea fi victima pre-
siunilor iudeilor.

,,Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile s-a suit de 
la Cezareea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă şi fruntaşii 
iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat 
cu stăruință şi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l 
aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l 
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omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Ceza-
reea şi că el însuşi are să plece în curând acolo.

„Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare 
împreună cu mine şi, dacă* este ceva vinovat în omul acesta, 
să-l pârască.” Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile, 
apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a şezut pe scaunul de 
judecător şi a poruncit să fie adus Pavel.

Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au 
înconjurat şi au adus împotriva lui multe* şi grele învinuiri, pe 
care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere şi a zis: 
„N-am păcătuit cu nimic nici* împotriva Legii iudeilor, nici îm-
potriva Templului, nici împotriva Cezarului.”

Festus, care voia* să capete bunăvoința iudeilor, drept 
răspuns a zis lui Pavel: „Vrei** să te sui la Ierusalim şi să fii ju-
decat pentru aceste lucruri înaintea mea?”

Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al Ceza-
rului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit 
cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine.

Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică 
de moarte, nu mă dau în lături de la moarte, dar, dacă nu este 
nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are 
dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar.”

Atunci, Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a 
răspuns: „De Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te 
vei duce” (Luca 25:1-11).

Acel ,,Cer să fiu judecat de Cezar“ a fost formula prin care orice cetățean 
roman aflat undeva în dificultate se plasa sub protecția Cezarului.

O altă particularitate a felului în care Luca îşi alege și aranjează materia-
lul în Faptele Apostolilor este că ne sunt redate ,,in extenso“ nu mai puțin 
de trei mărturii personale pe care le-a susținut Pavel la judecățile anterioare. 
Asta în timp ce Luca neglijează să ne dea vreuna din mărturiile altor apostoli 
care au trecut prin procese juridice. Repetițiile acestea ar putea trece drept 
obositoare, dacă n-ar fi fost vital ca judecătorii din Roma să audă ceea ce s-a 
vorbit în toate cele trei procese (să citească deci un fel de procese verbale), 
iar acuzațiile anterioare să poată fi folosite în sprijinul lui, nu împotriva lui.

Și încă ceva, alternativa în care scrierile lui Luca au fost inițial materiale 
pregătitoare pentru procesul lui Pavel din Roma ar explica și de ce cartea 
Faptele Apostolilor se termină așa de brusc, cu un Pavel în așteptarea pro-
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cesului. Dacă ar fi fost vorba doar despre o istorisire a faptelor apostolului 
Pavel, finalul ar fi imposibil de explicat. Nu ni se spune ce s-a întâmplat la 
proces, ce verdict a primit Pavel și care a fost viața apostolului după aceea. 
Tradiția ne spune că Luca a trăit până la vârsta de 84 de ani, ani buni după 
moartea lui Pavel. Dacă ar fi fost acesta scopul lui, Luca ar fi avut suficient 
timp să completeze și să termine altfel Faptele Apostolilor. Dacă însă scopul 
lui Luca a fost să alcătuiască doar un material documentar pentru apărarea 
lui Pavel la tribunalul imperial, cartea se încheie exact așa cum ne-am fi 
așteptat, cu un Pavel care își așteaptă la Roma ziua procesului.

Pentru mine, există un alt detaliu care m-a convins de valabilitatea aces-
tei interpretări. De ce s-ar fi apucat Luca să înregistreze așa de detaliat în-
tâmplarea cu naufragiul corăbiei în insula Malta, dacă scopul lui ar fi fost să 
scrie doar despre viața Bisericii Primare? De ce a descris doar acel naufragiu, 
în timp ce Pavel a mai trecut prin cel puțin alte trei astfel de situații ?

,, … de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost 
împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o 
noapte şi o zi am fost în adâncul mării“ (2 Corinteni 11:25).

Ce rol a avut acel eveniment pentru viața bisericii? Naufragiul n-a avut 
însemnătate decât pentru Pavel. Luca a vrut să arate că Pavel nu s-a folosit 
de eveniment ca să evadeze, ci s-a comportat ca un om cu conștiința curată, 
care a contribuit la salvarea vieților celor care-l duceau la tribunalul din 
Roma. Mai mult, Luca menționează faptul că apostolul Pavel a trecut cu brio 
și testul judecății păgânilor din Malta, care l-au crezut vinovat și pedepsit 
de zei când a fost mușcat de o năpârcă, dar și-au schimbat categoric opinia 
după ce au văzut că Pavel n-a murit:

,,Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obişnuită, ne-au 
primit pe toți la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină 
că ploua şi se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de 
mărăcini şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit afară din pricina 
căldurii şi s-a lipit de mâna lui.

Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au 
zis unii către alții: „Cu adevărat, omul acesta este un ucigaş, 
căci Dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost 
scăpat din mare.”

Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simțit niciun rău. 
Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând 
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deodată mort, dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i 
se întâmplă niciun* rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau că este 
un zeu“ (Fapte 28:2-6).

Prin ceea ce a făcut pe insula Malta, subliniază Luca, Pavel și-a câștigat 
simpatia tuturor, și mai ales a unui roman bogat de pe insulă, numit Publius:

,,În împrejurimi erau moşiile mai-marelui ostrovului, nu-
mit Publius. El ne-a primit şi ne-a ospătat cu cea mai mare 
bunăvoință, trei zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bol-
nav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus 
mâinile peste el şi l-a vindecat. Atunci au venit şi ceilalți bolnavi 
din ostrovul acela şi au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste şi, 
la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pen-
tru drum“ (Fapte 28:7-10).

A contribuit documentarea lui Luca la achitarea lui Pavel?
Din tot ceea ce putem deduce din restul scrierilor Noului Testament, 

apostolul Pavel a fost achitat la primul proces de la Roma. În scrisorile tri-
mise lui Timotei (2 Tim. 1:16-18) și Tit (3:12-13) găsim lucruri pe care Pavel 
nu le-ar fi putut scrie decât după o asemenea achitare:

,,La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu 
mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul 
acesta! Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru 
ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă 
toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului“ (2 Tim. 
4:14).

Există o puternică tradiție care susține că Pavel şi-a împlinit până la urmă 
visul și a ajuns în Spania, socotită pe vremea aceea ,,capătul pământului“. 
Cele mai vechi biserici din Spania îl proclamă pe Pavel ca întemeietor al lor. 
De ce neapărat Spania?  În dorința de a ajunge neapărat în Spania se citește 
deslușit visul apostolului misionar de a împlini Marea Trimitere așezată în 
capitolul întâi din Faptele Apostolilor:

,,El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiți vremurile 
sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci 
voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului” (Fapte 1:7-8).
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,,Nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spa-
nia, şi să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, 
măcar în parte, dorința de a fi stat la voi.  … După ce-mi voi îm-
plini dar însărcinarea aceasta şi le voi încredința aceste daruri, 
voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi.“ (Rom. 15:24,28).

,,Coloanele lui Hercule“ din Spania era o expresie folosită în antichitate 
pentru promontoriul care flanchează intrarea în Strâmtoarea Gibraltar. Pi-
lonul de nord este Stânca Gibraltarului aflat pe teritoriile britanice de peste 
mări din Gibraltar. Nu există un vârf în Africa de Nord predominant ca cel 
nordic, așa că identitatea Pilonului de sud a fost contestată de-a lungul tim-
pului, doi candidați fiind cei mai probabili: Muntele Hacho din Ceuta și Je-
bel Musa înMaroc.

În literatura clasică, expresia Coloanele lui Hercule indică limita extremă 
a lumii cunoscute. În plus față de acest concept geografic, Coloanele lui Her-
cule exprimă, de asemenea, conceptul de „limitele cunoașterii”.

Nu știm cu certitudine, dar punând cap la cap aluzii din Epistole, putem 
spune că apostolul a fost achitat la primul proces, dar a fost apoi re-ares-
tat mai târziu și decapitat la Roma. În ciuda acestui destin final, este foarte 
clar că osteneala doctorului Luca n-a fost zadarnică. Dacă el și-a scris cele 
două cărți cu scopul de a arăta că oamenii nu trebuie să vadă ceva periculos 
în creştinism, precum și ca să-l ajute pe apostol să depășească amenințarea 
cu moartea, pentru a-și putea continua o vreme activitatea misionară de 
răspândire a Evangheliei, putem spune că Luca a reușit.

Luca a fost un om care a reușit cu pana ceea ce n-au reușit alții cu sabia!
Ne-m concentrat pe grija personală a lui Luca față de Pavel, dar este la fel 

de clar că Luca și-a dat seama de urmările pe care le-ar fi putut avea judeca-
rea apostolului la Roma pentru întreaga creștinătate din Imperiul Roman. 
Nu doar Pavel era dat în judecată, ci întregul creștinism. Ceea ce se întâmpla 
la Roma se răspândea apoi pretutindeni, așa că acest proces avea o foarte 
mare importanță.

Cele două scrieri ale lui Luca pot fi supranumite și ,,Istoria creștinismului, 
volumul unu și volumul doi“. Ele cuprind o istorisire scrisă superb despre o 
perioadă de aproximativ 33 de ani, de la începutul misiunii publice a Dom-
nului Isus până în ziua în care Pavel se afla arestat la domiciliu în Roma. 
Fără cronicile lui Luca n-am fi ştiut de unde au apărut bisericile locale care 
au primit epistolele. Faptele Apostolilor reprezintă puntea naturală pe care 
s-a făcut trecerea de la Evangheli la lumea vieții creștine din adunările locale.
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Luca a fost conștient că relatările lui vor face cunoscut creștinismul 
dincolo de audiența limitată de la curtea imperială și lucrarea lui va aduce 
la cunoștința romanilor informații despre extraordinara răspândire a 
creștinismului.

,,Vreau să ştiți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc 
mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, 
în toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toți ştiu 
că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Şi cei mai 
mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au şi mai multă 
îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu“ 
(Filipeni 1:12-14).

În scurt timp, creștinismul nu va mai fi privit ca fiind  doar o sectă a 
iudaismului, ci va deveni o religie internațională cu aspirații universale. 
Scrierile lui Luca au devenit astfel nu doar o documentare pentru avocatul 
apărării, ci o meticuloasă mărturisire de credință cu o profundă influență 
asupra lucrării misionare printre Neamuri. Evanghelia lui este o colecție 
unică de material istoric, rezultată dintr-o intens amplă cercetare personală 
la fața locului. 

În introducere, Luca îi spune lui Teofil că este conștient că mulți alții ,,s-
au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită despre lucrurile întâmplate 
printre noi“. Probabil că el avea informații despre Evanghelia lui Marcu, 
poate despre Evanghelia lui Matei și poate că aflase și despre alte scrieri 
contemporane. Scrierea lui Luca a fost însă rezultatul unor cercetări perso-
nale foarte minuțioase care include multe relatări ale participanților și ale 
martorilor oculari. Între acestea putem enumera relatările despre nașterea 
lui Ioan Botezătorul, aflată mai mult ca sigur din surse directe, mesajul înge-
rului către fecioara Maria (despre care nu putea ști decât Maria însăși),  cân-
tarea Mariei, cântarea Elisabetei, cântarea lui Zaharia, etc. Ca procedeu lite-
rar, Luca s-a concentrat mai întâi asupra vederii panoramice și s-a coborât 
apoi la trăirile individuale.

Cu toate că n-a fost el însuși un apostol, n-a fost niciodată pusă în discuție 
așezarea scrierilor lui în canonul Noului Testament. Aceasta spune totul des-
pre cum a apreciat Biserica Primară lucrarea lui extraordinară, ,,apostolică“ 
în conținut și autoritate, chiar dacă n-a ieșit de sub pana unui apostol.

***
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În anii de formare a bisericii noastre din Los Angeles am fost sub aripa 
bisericii păstorite de John MacArthur. La început în fiecare săptămână, apoi 
la două săptămâni și în final o singură dată pe lună, presbiteri din biserica 
americană se întâlneau cu noi pentru „leadership training“. A fost strategia 
lor să formeze pe cei ce conduc adunarea pentru ca apoi aceștia să știe la rân-
dul lor cum să-i crească pe ceilalți.

La ultima noastră întâlnire, Al Mount, un latino american americanizat, 
ne-a ținut o ultimă lecție. Al a citit mai întâi două texte:

„Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până 
ce va lua Hristos chip în voi!“ (Galateni 4:19).

„Şi El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții 
evanghelişti, pe alții păstori şi învățători pentru desăvârşirea 
sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupu-
lui lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței şi a 
cunoştinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la 
înălțimea staturii plinătății lui Hristos“ (Efeseni 4:11-12).

După aceea a spus că vrea să fie sigur că știm acum care este datoria 
noastră și îndeletnicirea noastră principală în adunare:

Ne-a luat apoi la rând:
„Dumneata cu ce te ocupi în biserică“?
„Eu sunt presbiter cu partea financiară“.
„Adică ... ce faci?“
„Adică sunt casierul bisericii și răspund de adunarea și distribuirea fon-

durilor“.
„Asta puteai să o faci la orice bancă din oraș. Eu te-am întrebat cu ce te 

ocupi în biserică. Cu câți oameni colaborezi tu?“
„Păi colaborez cu cei ce adună banii, cu cei care-i numără, cu cei care îi 

depun la bancă ...“
Păi de ce nu spui așa! Te-ai rugat vreodată personal cu oamenii aceștia? 

Ați citit vreodată împreună un text din Biblie și să-l discutați după aceea? 
I-ai invitat vreodată acasă la o părtășie?“

„Nu. Eu mă ocup cu finanțele. Cu persoanele se ocupă fratele păstor.“
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„Nu este așa. Nu trebuie să fie așa. Preocuparea principală a presbite-
rilor este creșterea celorlalți din adunare, iar primii sunt oamenii cu care 
colaborează în sectorul lui de activitate. Activitatea financiară este doar o 
oportunitate să te apropii de oameni și să vezi crescând în ei chipul Domnu-
lui Isus. Asta este principala ta datorie înaintea lui Dumnezeu.“

S-a întors apoi la al doilea:
,,Dumneata cu ce te ocupi?“
„Eu cu închinarea.“
„Adică?“
„Mă ocup cu corul, cu orchestra și cu cântările comune care se cântă la 

fiecare întâlnire. Toate activitățile muzicale sunt sub responsabilitatea mea“.
„Asta puteai să o faci la o filarmonică sau la o școală de muzică ... Eu te-

am întrebat cu ce te ocupi în biserică“?
„Cam cu astea pe care ți le-am spus ...“
„Nu e bine. Nu e suficient. Un presbiter trebuie să aibă un impact spiri-

tual asupra celor cu care colaborează. Te-ai rugat vreodată cu cei care cântă? 
Ați luat vreodată zile comune de post? Știi care este umblarea cu Domnul a 
celor care activează în lucrările muzicale?“

„Nu prea ...“
„De astăzi înainte trebuie să o faci. Muzica este în biserică doar o cale de 

a ajunge la inimile oamenilor. Trebuie să încerci să-i vezi crescând pe cei 
cu care intri în contact permanent. Creșterea lor spirituală este responsabi-
litatea ta. Trebuie să urmărești cum crește chipul Domnului Isus în fiecare 
dintre ei.“

A trecut apoi la al treilea:
„Dumneata cu ce te ocupi?“
„Eu, a zis el, urmăresc cum crește chipul Domnului Isus în cei cu care co-

laborez în domeniul administrativ al bisericii“.
Am izbucnit toți în râs. Nu te pui cu românii! Se prinsese și știa acum ce 

trebuie să răspundă. A râs și Al Mount dar după ce ne-am potolit ne-a spus: 
„Nu-i de glumă. Trebuie neapărat să vă însușiți strategia aceasta de lucru. 
Asta așteaptă Dumnezeu dela voi și asta așteaptă și biserica.“

S-a întors apoi spre mine. Credeam că scăpasem. Credeam că nu vrea să 
mă smerească în fața celorlalți  ... Dar el m-a întrebat:
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„Ai înțeles și tu Daniel? Preocuparea ta de bază trebuie să urmărești să 
crească chipul Domnului Isus în acești presbiteri și în toți cei din adunare. 
Păstorii măsoară succesul după doi parametrii: câți oameni devin membrii 
și câți bani se adună la caserie. Să nu fi ca păstorii aceștia. Tu ești chemat la 
cu totul altceva, la ceva de o importanță cu mult mai mare: să vezi cum Dum-
nezeu schimbă viețile oamenilor și-i face cu fiecare zi mai asemenea Fiului 
Său, Isus Christos. Dacă cei pe care îi ai acum în adunare nu s-au schimbat 
în această privință ... de ce ți-ar încredința Dumnezeu mai mulți oameni sub 
păstorire. Dacă aceștia n-au crescut, de ce ar pune peste tine o greutate și 
mai mare? Ţine minte ce a spus Pavel și caută să faci și tu la fel ca el“.

„Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învățăm 
pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățişăm pe orice om 
desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după 
lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine“ (Coloseni 
1:28-29).

A fost ultima noastră întâlnire cu presbiterii de la Grace Community 
Church. A fost ultima noastră întâlnire cu Al Mount. A fost însă și ultima 
dată când n-am știut care este principala noastră îndeletnicire și prioritatea 
numărul unu a lucrării noastre în biserică. Apostolul Pavel ne-a lăsat un ma-
nual de lucru în epistolele lui pastorale. Citindu-le, ne-am întâlnit cu el și cu 
cei din generația lui. Sper că ne-au devenit prieteni.

Ţi-am pus înainte o galerie de persoane care au lucrat împreună cu Pavel, 
oameni care s-au lăsat influențați de el și care l-au influențat la rândul lor. 
Dacă ai ajuns cu lectura până aici înseamnă că ești printre aleșii lui Dum-
nezeu la lucrare. Citirea acestei cărți este asemenea unui antrenament de 
luptă. Te-ai întâlnit cu principii pentru lucrare și te-ai întâlnit cu lucrători 
care au făcut aceeași lucrare la care ești chemat și tu astăzi. Înveți de la Pavel 
pentru că și el a învățat de la Hristos. Ascultând de sfaturile apostolului vei 
călca pe urmele celui ce a putut spune cu încredere :

„Călcați pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui 
Hristos“ (1 Cor. 11:1).

Probabil că te întrebi împreună cu mine : „Pot să fiu la înălțimea acestei 
chemări?“ Răspunsul este simplu : „Nimeni nu este.“ Numai Dumnezeu este 
vrednic. Numai El poate și numai El lucrează. O face însă cu bucurie prin 
toți aceia care i se pun la dispoziție. El nu are nevoie de „calitățile“ tale, ci de 
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consacrarea ta. Trebuie doar să răspunzi chemării. Restul îl face El. Dum-
nezeu nu-i cheamă pe cei calificați, ci-i califică pe cei pe care-i cheamă:

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, 
după plăcerea Lui, şi voința, şi înfăptuirea“ (Filipeni 2:13).

„Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul ca să 
sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui“ (2 Cro-
nici 16:9).

„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să 
facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie 
slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii 
vecilor! Amin“ (Efes. 3 :20-21).

Eu închei aici acest manual al lucrătorilor creștini, cu speranța că tu vei 
fi unul din cei care-i vei scrie următoarele capitole. Domnul să te ajute la 
aceasta.
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De același autor:

1. Chemarea înțelepciunii (Proverbe )

2. Amintiri cu sfinți (vol. 3)

3. Amintiri cu sfinți (vol. 2)

4. Amintiri cu sfinți (vol. 1)

5. Chemare la ascultare și pocăință (Samuel, Judecatori, Rut)

6. Chemarea tronului (1,2 Regi și 1,2 Cronici). 

7. Chemarea destinului (lecții din viața împăratului David)

8. Chemarea datoriei (Estera)

9. Chemarea harului (Iov)

10. Chemarea veșniciei  (Eclesiastul)

11. Chemarea unui Paște mai profund (Evanghelia lui Ioan)

12. Chemarea Bisericii (Efeseni )

13. Chemarea slavei (Ezechiel)

14. Chemarea Înțelepciunii (Proverbe)

15. Incredințează Domnului nervii tăi obosiți

16. Ghidul familiei creștine – diferiți autori

17. Divorț și recăsătorire – diferiți autori

18 . Grija de frați

19. Lucrurile de sus

20. Secretele Bibliei

Le puteți descărca în computerul vostru (format PDF) de aici: 

https://barzilaiendan.com/carti-pentru-voi/



246

Daniel Brânzei


	Prefață
	O reparație necesară
	Etapele slujirii lui Petru
	Etapele slujirii lui Pavel
	O așezare premeditată și sugestivă

	Partea I-a

Manualul tinerilor lucrători
	Despre ce este vorba în „epistolele pastorale“?
	Filimon și Biserica din casa lui
	Titus și Biserica din Creta
	Timotei și Biserica din Efes
	Aplicații practice din epistolele pastorale

	1. Problema unui tipar religios
	Principii eterne în forme adaptabile
	Prietenia creștină
	Politețea creștină
	Providența divină
	Egalitatea creștină
	Responsabilitatea personală creștină
	Încrederea creștină
	Colegialitatea creștină
	Autoritate spirituală
	Sacru sau sacramental

	2. Problema autorității în Biserică
	3. Problema multiplicării prin ucenicie
	4. Formatul unei Biserici creștine
	Biserici fără prezbiteri
	Instalarea prezbiterilor
	Selectarea prezbiterilor
	Diversitatea prezbiterilor
	Poziția prezbiterilor
	Pericolul dictaturii prezbiterilor
	Posibilitatea disciplinării prezbiterilor
	Diaconii Bisericii
	Rostul Adunărilor Generale

	5. Problema maturității duhovnicești
	Chibzuința în lucrare

	6. Problema suferințelor pastorale sau „ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos”
	Identificarea cu Hristos, fratele nostru mai mare
	Identificarea cu suferințele lui Hristos pentru Biserică
	Întregirea Cuvântului
	Identificarea cu suferințele lui Hristos

	1 TIMOTEI
	Cometariu la text
	Capitolul 1 – Despre perseverență – Stai la datorie!
	Capitolul 2 – Despre priorități și despre rugăciune
	Capitolul 3 – Despre caracterul conducătorilor
	Capăitolul 4 – Despre progresul în lucrare – O creștere văzută de toți
	Capitolul 5 – Despre problemele din familia Bisericii
	Capitolul 6 – Veghează asupra acestor lucruri

	2 TIMOTEI
	Comentariu la text
	Capitolul 1 – Apel pastoral
	Capitolul 2 – Apel practic
	Capitolul 3 – Apel profetic
	Capitolul 4 – Apel personal
	O concluzie la scrisorile lui Pavel către Timotei

	TIT
	SCHIŢA CĂRŢII
	Comentariu pe text
	Cum trebuie să fie prezbiterii Bisericii? – Tit cap. 1
	Cum trebuie să fie membrii unei Biserici locale? – Tit cap. 2
	Care trebuie să fie influența Bisericii asupra lumii? Tit, cap.3. 
	Șapte trăsături de caracter creștin în societate (Tit 3:1-2).
	Șapte caracteristici ale comportamentului păgânilor (Tit 3:3-4)
	Cum am fost salvați din lume de Dumnezeu? (Tit 3:4-7)
	Care este misiunea noastră în lume? (Tit 3:8)
	Două îndemnuri finale – Tit 3:9-15

	FILIMON
	Caracteristicile unui bun lucrător cu Evanghelia
	„Triunghiul iubirii“

	Pavel - un exemplu de păstorire practică
	Fibia, cea mai ne-teologă dintre purtătoarele de teologie
	Aquila și Priscila – salvatorii lui Pavel
	Câțiva preiubiți ai apostolului
	Rudele creștine ale lui Pavel
	Grupuri din biserici de casă
	Prieteni de departe, prieteni de aproape
	Tihic – tipul care tace și face
	Epafra – luptător în rugăciune
	Lidia – o neașteptată gazdă ideală
	Barnaba - fiul mângâierii
	Dima – misionar vremelnic
	Evodia și Sintichia – două femei în lucrare
	Andronic și Iunia – despre familia lui Pavel
	Fivi (Fibia) – poștărița teologiei lui Pavel
	Acuila și Priscila – o familie consacrată slujirii
	Luca – cronicarul lui Pavel
	De același autor:


