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Probleme teologice și sociale – partea 2a 
Epistolele lui Pavel către Filipeni, 1-2 Timotei, Tit 

 

 

Epistola către Filipeni 

 

 

Filipeni: autor şi autenticitate 

 

Epistola către filipeni este recunoscută de timpuriu, de 

majoritatea comentatorilor, ca o scrisoare paulină. Ea este 

citată ca atare de numeroşi Părinţi, cum sunt Clement din 

Roma (cca. 95), Ignaţiu (cca. 107), de Hermas (cca. 140), Iustin 

Martirul (cca. 165), Melito din Sardis (cca. 190), Policarp din 

Smirna (cf. Policarp, Epistola către filipeni, 3.2) şi este 

amintită şi de de autori mai târzii cum sunt Irineu (cca. 200), 

Clement din Alexandria (cca. 215), Tertullian (cca. 225). 

Scrisoarea pare, de asemeni, şi în canonul lui Marcion (cca. 

160) şi în canonul Muratori (cca. 200).1  

Dovezile interne confirmă şi ele trăsăturile specific pauline 

ale scrisorii. Astfel, epistola conţine multe din subiectele 

caracteristice lui Pavel, şi vorbeşte despre colaboratorii 

apostolului (2:19-24), despre dilemele închisorii şi ale eliberării 

(1:12-17, 21-26), include paranteze autobiografice de evaluare a 

vieţii lui Pavel de până atunci (3:4-14) sau note izvorâte din 

relaţiile sale apropiate cu cei din Filipi (4:10-19), critică starea 

unora din Biserică (3:18-21, 4:3), se ridică împotriva 

circumciziei şi a legalismului (3:2-3), şi îndeamnă Biserica la 

unitate (2:1-4, 3:15-16, 4:2). De aceea, ea include şi mulţi 

termeni comuni scrisorilor lui Pavel (prezenţi mai ales în 1-2 

Corinteni, Romani, Galateni, dar şi în 1-2 Tesaloniceni, 

Efeseni-Coloseni, chiar şi Evrei), cum ar fi: amintire (mneia, 

                                                
1 P.T. O'Brien, The Epistle to the Philippians: A commentary on the 

Greek text (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1991), 9; R.P. Martin şi 

G.F: Hawthorne, Philippians, Word Biblical Commentary, Vol. 43 

(Dallas: Word, 2004), xxviii. 
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1:3), a fi încredinţat, convins (peitho,1:6 etc.), laudă (kauchema, 

1:26 etc.), câştig (kerde, 3:7), urmăresc (dioko, 3:12 etc.), aţi 

învăţat (emathete, manthano, 1:9), evanghelie (euaggelion, 1:7, 

12, 27; 2:22) etc.2 

 

Filipeni: destinatar şi datare 
 

Aşa cum indică Filipeni 1:1-2, scrisoarea este destinată 

creştinilor din Filipi, capitala Macedoniei2 (credincioşii sunt 

numiţi aici „sfinţi în Hristos”, fiind menţionaţi alături de 

episcopi şi diaconi, o referinţă foarte interesantă la organizarea 

Bisericii care apropie Filipeni de perspectivele din epistolele 

pastorale 1-2 Timotei şi Tit). Filipeni face parte din grupul 

scrisorilor scrise în închisoare şi datarea cea mai larg acceptată 

este în anii 61-62, în timp ce Pavel se afla închis la Roma 

(Epistola vorbeşte despre casa împăratului de două ori: 1:13 – 

praetorium, 4:22: kaisaros oikia). Conform altor sugestii, mai 

vechi şi mai puţin acceptate, ea ar fi putut fi scrisă şi în timpul 

                                                
2 Martin şi Hawthorne, Philippians, xxviii. Printre cei care au 

contestat calitatea de autor a lui Pavel se numără E. Evanson, 

F.C. Baur, A. Q. Morton, J. McLeman, dar părerilor lor nu au 

reuşit să aibă un ecou demn de remarcat. 
2 Cetatea Filipi fusese capitala Macedoniei, dar în timpul lui Pavel capitala era 

Tesalonic, iar oraşul cel mai important era Amfipolis. Astfel, textul din 

Faptele Apostolilor 16:12, trebuie înţeles că se referă la Filipi ca la una din 

cele dintâi cetăţi din ţinutul Macedoniei, sau ca la prima cetate dintr-un ţinut 

sau parte a Macedoniei (Macedonia era împărţită în patru astfel de regiuni). 

O astfel de exprimare este pe de o parte, corectă, iar pe de cealaltă parte, 

reprezintă dorinţa lui Luca de a sublinia că evanghelia începea să afecteze 

oraşele importante ale imperiului roman. Cf. G. Zuntz, „Textual Criticism of 

Some Passages of the Acts of the Apostles,” Classica et Mediaevalia 3 

(1940) 36–37; C. S. C. Williams, Alterations to the Text of the Synoptic 

Gospels and Acts (Oxford: Oxford UP, 1951) 61–62; S. E. Porter, The Paul 

of Acts, WUNT 2.115 (Tübingen: Mohr-Siebeck, 1999); F. F. Bruce, 1 & 2 

Thessalonians, WBC 45 (Waco, TX: Word Books, 1982); idem, 

Commentary on the Book of Acts, rev. ed., NICNT (Grand Rapids, MI: 

Eerdmans, 1988); cf. also, B.W. Winter (ed), The Book of Acts in Its First 

Century Setting, 6 vols (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993–2001). 
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altor întemniţări, anterioare, cum ar fi cea din Cezareea (58-

59, cf. H.E.G. Paulus, 1799) sau chiar din Efes, aprox. 54-55, cf. 

A. von Deissmann, 1897). Întemniţarea este evidentă începând 

cu 1:12 („lanţurile mele în Hristos”) şi creează contextul unei 

autoevaluări profunde a lui Pavel (cf. 1:20-26, despre 

continuarea vieţii fizice şi despre încetarea ei; 3:5-16, despre 

viaţă văzută ca o alergare pentru premiul lui Hristos). 

În ce priveşte destinatarii, cetatea lor, Filipi, fusese 

construită de regele Filip II al Macedoniei (tatăl lui Alexandru 

Macedon), în 358-357. Era aşezată aproape de mare (aprox. 14 

km), într-o zonă fertilă şi bogată în minerale), aproape de 

cunoscutul drum roman Via Ignatia.3 După un trecut marcat 

de bătălii, Octavian Augustus a rezidit cetatea între 63 î.H. – 

14 d.H. şi i-a dat statutul de colonie romană, dimpreună cu 

drepturi juridice speciale şi scutiri de taxe (ius italicum), 

numind-o Colonia Iulia August Filippensis (ideea unei 

cetăţenii speciale, prin comparaţie, apare în 3:20, unde Pavel 

subliniază că marea şi importana lor cetăţenie este cea 

cerească, de unde aşteaptă şi revenirea mântuitorului Isus; de 

asemenea, apare şi în 1:27, într-un îndemn de purtare demnă, 

de civilitate creştină).   

Cetatea era locuită de romani în primul rând, dar şi de greci 

macedoneni, precum şi de comercianţi evrei, care aveau o 

sinagogă în Filipi.4 Locuitorii o duceau bine economic (probabil 

şi acest lucru a contribuit la ajutorul pe ei l-au dat lui Pavel) şi 

erau mândri de cetăţenia romană şi de privilegiile deţinute. 

Lucrul acesta se vede din diversel amănunte relatate în Fapte 

16:6-40. Se scotea bani chiar şi din posedarea demonică a unei 

sclave, care avea un duh de ghicire, şi proprietarii ei 

considerau că Pavel, Sila şi ceilalţi, le stricau obiceiurile lor 

romane. Lidia, prima creştină din Filipi, vindea şi ea purpură 

                                                
3 Strabo, Geografia, 7.331, frg. 33–34; cf. Schmidt, Pauly-Wissowa, Real-

Encyklopädie der klassischen Altertums-wissenschaft [1938]19, 2:2212. 
4 Dio Cassius, Istoria Romei, 47.42–49. 
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(material şi vopsea).5 Când au fost închişi în temniţă, Pavel a 

făcut caz de propria sa cetăţenie romană, cerând un tratament 

drept, principial..  

Religia cetăţii era sincretică. Locuitorii se închinau zeilor 

traci, romani, greci, sau celor din Asia şi Egipt. Conform Fapte 

16, exista şi o comunitate de prozeliţi (temători de Dumnezeu) 

care se închinau lângă râu (fie în adunări în aer liber, fie într-o 

sinagogă mică ridicată lângă râu). Pe lângă Lidia şi casa ei, şi 

alţi temători de Dumnezeu, se întoarce la credinţa în Isus şi 

temnicerul cetăţii şi casa lui. Printre alţi filipeni cunoscuţi în 

NT sunt Epafrodit, Clement, Syntyche, Evodia (Filip. 2:25; 

4:2–3).  

În momentul scrierii scrisorii (62-63), Biserica din Filipi avea 

aproximativ 10-11 ani de existenţă (a doua călătorie misionară 

a lui Pavel a început în 51-52). 
 

Filipeni: ocazia şi scopul epistolei 
 

Scrisoarea este o comunicare prietenească între Pavel, cel care 

a înfiinţat Biserica din Filipi (şi care scrie ajutat de Timotei), şi 

creştinii din cetate. Pe de o parte, el simte nevoia să le dea 

veşti despre întemniţarea sa şi mersul procesului în Roma, pe 

de alta, simte nevoia să îi îndemne la o viaţă sfântă, trăită 

nobil şi curajos pentru Hristos, pe cei care erau primul său 

mare rod evanghelistic în imperiul roman şi care aveau încă 

nevoie de sfaturile lui. Sfaturile şi încurajările lui Pavel vin în 

contextul în care, aşa cum se pare, comunitatea era încercată 

de persecuţii, suferinţă şi chiar semne de dezbinare, ca rezultat 

al tensiunii sociale şi de credinţă. Biserica a rămas totuşi 

ataşată de Pavel şi îl ajutau în mod constant (Pavel afirmă că 

nu avea asemenea relaţii de ajutorare şi cu alte Biserici, cf. 

                                                
5 Este posibil ca numele ei, Lidia, să fi avut legătură şi cu faptul că această 

femeie era din Thyatira, din Lidia, Asia Mică, unde se practica vopsirea 

materialelor şi producerea purpurii. Numele ei nu apare însă în Epistola către 

Filipeni: ori se mutase, ori murise ori poate fi identificată cu altă persoană, 

cum ar fi Syntyche sau Eudokia. 
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4:10-20). În aceste condiţii, Pavel simte intens tensiunea starea 

de întemniţat aflat în aşteptarea sentinţei, şi dorinţa de a-i 

ajuta, în continuare, pe cei din Filipi ca să facă faţă greutăţilor 

cu care se confruntau (1:21-26).   

Pavel doreşte să le transmită dorinţa de a trăi ca cetăţeni ai 

împărăţiei lui Dumnezeu – nu doar ai imperiului roman, de a 

trăi în unitate, de a urmări valorile cerului. În final, când 

devine mai precis, se vede că cel puţin Syntyche şi Eudokia 

aveau nevoie, într-adevăr, să lucreze în unitate. Dintr-un 

motiv sau altul, şi filipenii aveau nevoie de încredere în 

bunătatea şi bogăţia lui Dumnezeu, nu doar Pavel (cap. 4). 

Erau abordaţi de iudaizanţi legalişti care le cereau să se 

circumcidă şi, de asemeni, erau în primejdie să obosească în 

viaţa creştină, să piardă din vedere răsplata veşnică (cap. 3). 

Aveau nevoie, se pare, să fie încurajaţi din nou la o viaţă 

creştină activă de slujire (cap. 2). 

De aceea, Pavel le scrie despre domnia lui Hristos şi ţinta lui 

în viaţă, despre convertirea sa personală şi despre viaţa de 

credinţă văzută ca o alergare într-o competiţie premiată de 

Hristos, despre valorile veşnice ale vieţii, şi toate le încheie cu 

o caldă mulţumire pentru ajutoarele trimise de ei. 

Scrisoarea are, astfel, şi o anumită valoare testamentară, în 

mod similar cu 2 Timotei, deoarece Pavel îşi dezvăluie motivele 

slujirii, atitudinea faţă de moarte, nădejdea în Hristos, 

aşteptarea învierii. Spre deosebire de 2 Timotei însă, în 

Epistola către Filipeni Pavel este optimist, speră că va fi 

eliberat, îi îndeamnă pe toţi la bucurie şi la o motivare sfântă, 

înaltă, admirabilă, în toate acţiunile. 

  

Filipeni: structură şi conţinut 

  

Împărţirea scrisorii este destul de disputată, mai ales în zona 

centrală. Introducerea epistolară şi finalul sunt clare (deşi 

prezentarea mesagerilor Timotei şi Epafrodit, din 2:19-30, ar fi 

părut mai potrivită la finalul capitolului 4). Prezenţa unor 

asemenea inversiuni şi existenţa unor alte secţiuni bine 

conturate şi parcă independente (imnul din 2:5-11, 
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autobiografia din 3:4-14, mulţumirile din 4:10-20) lasă 

impresia unei scrisori care a fost compusă pe bucăţi, în timpul 

întemniţării. O schemă generală ar putea include următoarele 

opt secţiuni: 

 
    I. Praescriptio,  1:1-2, salutările includ şi referinţe 
 clare la organizarea Bisericii (episcopi şi 
 diaconi). Din salutări se vede clar caracterul 
 mixt, grecesc – evreiesc, al scrisorii. 
 
    II. Proemium, 1:3-11,  
 Introducere 
 Rugăciune de mulţumire, 1-6 
  Rugăciune pentru viitor, 1:7-11  
  Rezumat al scrisorii (Partitio?).  
 Rugăciunea se aseamănă cu introducerile 
  din Efeseni şi Coloseni (apar cuvinte cheie 
  înrudite: cunoştinţă, pricepere, abundenţă, 
 dragoste, părtăşie).   
 
      III.   Narratio,  1:12-26 
 Situaţia lui Pavel la curtea împăratului: 
 toate împrejurările favorizează vestirea 
 Evangheliei. Totuşi, Pavel trece prin diverse 
 greutăţi, primejdii, şi frământări 
 personale.  
 Crezul lui Pavel: „pentru mine a trăi este Hristos, 
 iar a muri, un câştig” (1:21) 
 
      IV.  Probatio,  1:27-3:21 (2 argumente de tip ABA) 
 
             Argument 1, 1:27-2:18: 
   
       A.Îndemn la o viaţă demnă de cetăţenia6 
 cerului, de Evanghelie, fără frică în adversitate şi 

                                                
6 Politeusthe, purtaţi-vă demn, civilizat (1:27), un îndemn care se adresează 

sentimentului lor de mândrie că sun civilizaţi şi cetăţeni romani care ştiu 

cum să se poarte în polisul imperial. Pavel le dă de înţeles că adevărata lor 

cetăţenie este legată de cer, de Biserică, de evanghelie. 
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 în unitate şi dragoste frăţească, 1:27-2:4 
  
       B. Ilustraţie teologică – imn hristologic: 
 modelul vieţii sfinte este Hristos, 2:5-11 
  
       A. Îndemn la o viaţă curată 
 în contextul unui neam stricat, 2:12-187 
     
      V.   Narratio intermediar, 2:19-30, Pavel colaborează cu 
  Timotei şi Epafrodit în relaţiile cu filipenii. 
 
  Argument 2, 3:1-21, Îndemn la o viaţă 
  demnă de cetăţenia cerului8, facând faţă 
  învăţăturilor false ale iudaizanţilor: 
    
         A.  Îndemn, creştinii au adevărata circumcizie, 3:1-3 
  Avertisment împotriva iudaizanţilor  
  (ton asemănător cu cel din Galateni). 
   
 B. Ilustraţie: convertirea şi viaţa lui Pavel ca model 
  de credinţă în Hristos, 3:4-14, autobiografie.  
  
 A. Îndemn la viaţă sfântă, 3:15-21 
  Pavel îi îndeamnă să îi imite viaţa, apoi 
  Priveşte pe scurt la sfârşitul istoriei (argument 
  apocaliptic, eschatologic). 
 
VI.   Paraenesis (exordium),  4:1-9 
  Sfătuire finală la unitate, la urmarea 
  valorilor înalte. Pavel se dă din nou pe sine 
  ca exemplu. 
 
VII.  Peroratio (sfaturi finale şi doxologie), 4:10-20  
  Mulţumire pentru dărnicie, sfaturi finale, 
  doxologie. 
 
VIII. Conclusio, 4:21-23, Salutări, rugăciune. 

                                                
7 Imaginea are o valoare simbolică deosebită: să ţină sus cuvântul vieţii, 

strălucind ca nişte lumini. 
8 Politeuma hemon, cetăţenia noastră, 3:20, este în ceruri.  
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După cum se observă, structura este dominată de secvenţa 

sfătuire – argument teologic şi de repetiţia ideii de model: 

prima dată Hristos este dat ca model pentru credincioşi, iar a 

doua oară este Pavel. Oricum, Pavel se oferă pe sine în mod 

repetat ca model de ascultare de Domnul şi de credinţă.  

Mesajul epistolei are mai multe cuvinte cheie printre care se 

află: evanghelia, cetăţenia (cerească), purtarea vrednică 

(civilitate, legată de ideea de cetăţenie) etc. Imaginile pe care le 

lansează Pavel sunt cu adevărat memorabile: de exemplu, în 

imnul hristologic (unde Isus este prezentat în termenii unui al 

doilea Adam, ale cărui decizii contrastează cu cele ale primului 

Adam, în dorinţa de a fi ca Dumnezeu, în ascultare, în 

perseverenţă, atitudine care este răsplătită cu gloria supremă, 

ca Domn al domnilor) apar imaginile întrupării (conceptul de 

kenoză, kenosis, i.e. dezbrăcarea de slava cerească în vederea 

întrupării), a ascultării lui Isus de Dumnezeu până la sfârşit 

(până la moartea pe cruce); apoi, este menţionată chemarea 

filipenilor de a străluci în lume ca nişte lumini, alergarea lui 

Pavel ca să apuce premiul aşa cum Hristos l-a apucat pe el etc.  
  

Filipeni: teme teologice 
 

Printre temele importante ale lui Pavel, în Filipeni, se numără: 

resursele sufleteşti şi principiile lui Pavel în temniţă, 

parteneriatul creştinilor în vestirea evangheliei, urmărirea 

valorilor cereşti, a răsplătirii veşnice, înţelegerea importanţei 

ascultării de Dumnezeu până la sfârşit, alergarea cu curaj şi 

perseverenţă în viaţa creştină. 

 

1. De câte ori aminteşte Pavel de evanghelie, în Filipeni, şi 

ce spune despre ea? 

2. Care sunt referinţele la societatea romană şi ce loc sau 

rol se desprinde de aici pentru Biserică, în societate? 

3. Încercaţi să explicaţi teologia imnului hristologic din 

cap. 2: ce vrea să spună Pavel cu exemplul întrupării lui 

Isus? 
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4. Explicaţi teologia imaginii sportive a alergării, din cap. 

3, prin care Pavel îşi descrie slujirea. Pavel este sigur de 

înviere sau nu încă nu este sigur? 

5. Ce legături vedeţi între Filipeni şi Efeseni-Coloseni, 

Romani, 1-2 Corinteni, Galateni, 1-2 Tesaloniceni, şi 1-2 

Timotei şi Tit? 

   

 

 

  



                                                                                     

 

14 

Epistolele pastorale: 1 şi 2 Timotei, Tit 

 

Epistolele pastorale: destinatari şi datare 

 

Epistolele pastorale sunt scrise spre sfârşitul vieţii lui Pavel 

(62-66 sau 64-66), în perioada în care Biserica se confrunta tot 

mai mult cu ereziile şi cu persecuţiile. Pavel se simte nevoit să 

le scrie celor doi prieteni ai săi, şi fii în credinţă, Timotei şi Tit, 

despre felul în care trebuie să îşi ducă misiunea până la capăt. 

Amândoi fuseseră lăsaţi cu o misiune asemănătoare – Timotei 

în Efes, iar Tit în Creta – ca să organizeze bisericile din 

împrejurimi şi să asigure o învăţătură sănătoasă şi lideri 

spirituali de caracter.  

Timotei era o cunoştinţă mai veche a lui Pavel, un „copil în 

credinţă” al apostolului (1 Tim. 1:2; Fapte 16:1-3, 17:14, 15, 1; 

18:5, 19:22, 20:4, Romani 16:21, 1 Cor. 4.17, 2 Cor. 1:1, 19; 

Filip. 1:1; 2:19; Col. 1:1; 1 Tes. 1:1; 3:2, 6; 2 Tes. 1:1; 1 Tim. 1:2, 

18; 6:20; 2 Tim. 1:2; Filim. 1:1; Evr. 13 :23). După ce a devenit 

creştin (Fapte 16:1-3), Timotei l-a însoţit pe Pavel în a doua şi 

a treia călătorie misionară (Fapte 16:3; 19:22) şi era mesagerul 

de încredere al lui Pavel, în diverse situaţii (Fapte 19:22; 1 Cor. 

4:17; 1 Tes. 3:2) şi secretar la întocmirea scrisorilor din prima 

întemniţare (Coloseni, Filipeni, Filimon). În 1 Timotei el este 

descris ca păstor al bisericilor din regiunea Efes (1 Tim. 1:3). 

Tit era, se pare, mai în vârstă decât Timotei, şi nu chiar la 

fel de apropiat de Pavel ca acesta, deşi şi el este numit „copil în 

credinţă” al lui Pavel (Tit 1:4; cf. 2 Cor. 2:13; 7:6, 13, 14; 8 :6, 

16, 23; 12 :18; Gal. 2:1, 3; 2 Tim. 4:10; Tit. 2:4). El a călătorit cu 

Pavel şi Barnaba din Antiohia la Ierusalim (Gal. 2:1; cf. Fapte 

15:2). A fost şi el cu Pavel în a treia călătorie misionară (2 Cor. 

2:13; 7:6, 13-14), dar nu este amintit în Fapte. El a fost 

mesagerul care a dus în Corint epistola cea aspră (sau dură) a 

lui Pavel (2 Cor 7:6-8), a adunat acolo fondurile pentru 

ajutorarea bisericii din Ierusalim (2 Cor 8:6, 16-19, 23). În 

epistola cu acelaşi nume, Tit este menţionat ca păstor al 

bisericilor din Creta, însărcinat cu organizarea întregii 

comunităţi creştine de aici (Tit 1:5-9). 
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Epistolele pastorale: autor şi autenticitate  

 

În ce priveşte tonul general, 1 Timotei (aproximativ 62 dH) şi 

Tit  (aproximativ 63 dH) sunt foarte apropiate una de alta ca 

datare, situaţie, sfaturi, vocabular folosit, ca viziune despre 

organizarea vieţii Bisericii. 2 Timotei (66-67 dH) are un ton 

diferit deşi se încadrează în aceeaşi viziune de sfătuire 

pastorală; ea constituie o scrisoare testament a lui Pavel, 

scrisă din închisoare, o ultimă epistolă a apostolului 

neamurilor către prietenul său mai tânăr, Timotei (există 

asemănări dar şi deosebiri cu Epistola către filipeni). 

Persoanele amintite în salutări, tonul personal, detaliile 

relaţiilor cu Timotei, prezentarea din interiorul epistolei, toate 

îl indică pe Pavel, ca autor. Acelaşi lucru îl indică şi termenii 

paulini: credinţa, dragostea, nădejdea, harul, legea, exemplul 

personal (pilda), mângâiere, învăţătură predată (transmisă) şi 

păzită ca atare, lupta vieţii de credinţă etc., care se regăsec în 

epistolele necontestate (Romani, 1-2 Corinteni, Galateni etc.). 

Deşi au primit diverse explicaţii, chiar şi declaraţiile tip crez 

vădesc o tendinţă caracteristică lui Pavel spre citate sau spre 

formularea de texte poetice, de referinţă (astfel de texte, 

crezuri şi imnuri, citate sau vorbe de duh, citabile, se găsesc şi 

în Epistolele către Efeseni, Coloseni, Filipeni). La fel, apar 

anumite expresii autocritice care sunt caracteristice lui Pavel, 

de exemplu 1 Tim. 1:12-15 („eram un hulitor, prigonitor etc.”, 

„cel dintâi dintre păcătoşi” etc.), care pot fi întâlnite şi în alte 

scrisori 1 Corinteni 15:9 (cca. 54), Efeseni 3:8 (cca. 59-61).  

Există, însă, şi diferenţe de limbaj şi de tematică faţă de alte 

scrisori, cum ar fi prezenţa unor termeni ca învăţătură 

sănătoasă, evlavie, cumpătare, iubitor de câştig mârşav, 

formulări specifice la introducerea textelor de tip „crez” sau a 

imnurilor  („adevărat este cuvântul care zice” sau „credincios şi 

cu totul vrednic de crezare este cuvântul acesta” etc.), atenţia 

specială dată organizării Bisericii care par să contureze un alt 

fel de autor, diferit de Pavel, aşa cum este el cunoscut din 

celelalte scrisori. Deosebirile sunt de înţeles, însă, dacă se are 
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în vedere contextul special al scrierii epistolelor, faptul că 

Bisericile era sub atacul învăţăturilor false şi sub atacul 

dezorganizării. Este foarte posibil ca anumite diferenţe de ton 

şi vocabular să se datoreze scrierii prin intermediul unui 

secretar, probabil Luca, cf. 2 Tim 4:11 „doar Luca este cu mine” 

(există un număr important de corespondenţe cu Luca-Fapte, 

la nivelul vocabularului).  

Deşi nu la fel de mult citate ca Romani şi 1-2 Corinteni, 

epistolele pastorale sunt menţionate la egalitate cu celelalte 

epistole ale lui Pavel. Irineu (130-202) le citează ca epistole 

pauline, şi de asemeni, Policarp (110-150), Iustin martirul 

(150-155), Clement din Alexandria (150-215). Ele sunt amintite 

de gnosticul Heracleon (165), de Hegesippus (170), dar lipsesc 

din canonul lui Marcion (c. 140) – pe bună dreptate, însă, de 

vreme ce învăţătorii falşi sunt respinşi categoric (cf. 1 Tim. 4:1-

5, Tertullian). Sunt prezente în canonul Muratori (c. 170), ca 

apendix. Cel mai vechi manuscris cu scrisorile lui Pavel, p46 (c. 

200), nu le conţine, dar are 5 pagini lipsă (oricum, însă, 

epistolele pastorale ar fi avut nevoie de 10 pagini; se pare că a 

fost o proastă programare a spaţiului tipografic, din partea 

copistului). După cum se observă, epistolele sunt cunoscute şi 

citate la sfârşitul secolului 2. 

 

Epistolele pastorale: mesaj şi structură 

 

Scrisorile ar putea fi grupate după asemănare tematică şi după 

perioada în care au fost scrise, adică un prim grup este format 

din 1 Timotei şi Tit, iar în cel de-al doilea grup intră 2 Timotei. 

Primele două epistole conţin sfaturi pentru re-organizarea 

bisericilor, aşa încât să aibă o bună mărturie între păgâni şi să 

nu cadă pradă învăţăturilor false. Bisericile se aflau într-o 

situaţie dificilă, confruntându-se cu învăţători falşi, lacomi de 

câştig necinstit, cu oameni rebeli şi îndrăzneţi, care reuşeau să 

ducă în rătăcire case întregi şi să distrugă bisericile. Cea de a 

treia epistolă reprezintă un fel de testament teologic şi 

apostolic al lui Pavel, prin care îi lasă lui Timotei sfaturi 

esenţiale pentru continuarea lucrării creştine.  
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1 Timotei  

Ce măsuri trebuie luate de un păstor dacă vrea 

să fie eficient, într-un oraş aflat sub influenţa învăţătorilor falşi, 

cum era Efesul (slujirea eficientă - I) 

 

Tit  

Ce măsuri trebuie luate de un păstor eficient într-un  

popor cu obiceiuri păcătoase cum erau cretanii, în care 

învăţătorii falşi produc tulburare, confuzie şi rătăcire.  

(slujire eficientă -  II) 

 

2 Timotei  

Cum să te pregăteşti de încheierea lucării şi 

vieţii tale şi cum să transmiţi ştafeta lucrării 

 mai departe, unor slujitori competenţi  

 (slujirea eficientă – III) 

 

În afară de temele specifice care pot fi urmărite în toate trei 

epistolele, aceste scrisori pastorale ne oferă două perspective 

complementare, pe care, însă, le putem urmări doar în parte: 

perspectiva lui Pavel, ca sfătuitor, şi perspectiva păstorilor mai 

tineri, Timotei şi Tit, ca slujitori care preiau ştafeta. În ce 

priveşte împărţirea generală a epistolelor pastorale, se pot 

observa următoarele scheme retorice.  

 

 

Epistola 1 Timotei 2 Timotei Tit 

Praescriptio:   

 

1:1 - Pavel, 

apostol al lui 

IH, prin 

porunca lui 

Dumnezeu şi 

a lui IH  

1:1 - Pavel, 

apostol al 

lui IH prin 

voia lui 

Dumnezeu,  

prin vestea 

vieţii în IH 

1:1-3 – Pavel, 

rob al lui 

Dumnezeu şi 

apostol al lui 

IH... 

Adscriptio:   1:2a – către 1:2a – către 1:4a – către 
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Timotei, 

adevărat 

copil al meu 

în credinţă 

Timotei 

copil 

preaiubit 

Tit, copilul 

meu 

adevărat în 

credinţa 

noastră de 

obşte 

Salutatio 1:2b – Har, 

îndurare şi 

pace de la 

Dumnezeu 

Tatăl şi de la 

IH, Domnul 

nostru  

1:2b – Har, 

îndurare şi 

pace, de la 

Dumnezeu 

Tatăl şi de 

la Domnul 

IH  

1:4b – Har şi 

pace de la 

Dumnezeu 

Tatăl şi de la 

mântuitorul 

IH  

Rugăciune 

de 

mulţumire 

sau bine-

cuvântare 

X 1:3-7 – 

mulţumesc 

pentru 

credinţa ta 

sinceră...  

X 

Proemium  

Narratio, 

Exordium 

1:3-20,  

Timotei este 

lăsat să 

rămână în 

Efes ca să 

apere 

învăţătura 

adevărată 

1:8-18,  

Lui Timotei 

nu trebuie 

să-i fie 

ruşine că 

este slujitor 

al 

evangheliei  

1:5-16 

 Tit este 

lăsat să pună 

rânduială în 

Bisericile 

Cretei...  

Probatio 2:1-4:16, 

argumente 

teologice 

2:1-3:9, 

credinţă în 

luptă cu 

lipsa de 

evlavie 

X 

Paraenesis 5:1-6:19,  

reguli pentru 

conducătorii 

3:10-4:8, 

Timotei e 

chemat să 

2:1-3:11, 

îndemn la 

învăţătură 
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Bisericii şi 

pentru 

membrii 

Bisericii  

urmeze 

exemplul 

lui Pavel în 

credinţă şi 

în suferinţă  

sănătoasă şi 

la fapte bune 

Conclusio X 4:9-18 – 

sfaturi şi 

rugăminţi 

finale: adu-

mi 

mantaua, 

cărţile, 

fereşte-te 

de cei răi 

etc.  

3:12-14 – 

sprijin 

pentru 

misionari, 

chemare să 

vină curând  

Salutatio 6:20-21a, 

sfaturi finale 

4:19-21, 

salutări 

pentru 

Priscila, 

Acuila etc. 

3:15a, 

salutări de la 

toţi, cu 

dragoste  

Rugăciune 

sau 

doxologie 

6:21b,  

harul să fie 

cu tine  

4:22, 

Domnul să 

fie cu duhul 

tău, harul 

să fie cu 

tine  

 3:15b,  

 harul să fie 

cu voi toţi 

 

 

Epistolele pastorale: structură şi conţinut 

 

Structura epistolei 1 Timotei 

   
Praescriptio (1:1-2)    
   
Narratio  (1:3-20) 
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Situaţia: probleme în Efes, 
Porunca dată lui Timotei: păzirea credinţei 
împotriva învăţătorilor falşi (cf. 1:3, 5, 18; 4:11).  
A. Prezentarea învăţăturii false, imorale (1:3-11) 
B. Rugăciune şi confirmarea autorităţii (1:12-17)  
C. Poruncă pentru Timotei (1:18-20)  

 
Probatio (argumentele teologice), 2:1 - 4:16 

A. Primul răspuns dat învăţăturilor false: 
rugăciune şi mărturie în societate: mântuire prin 
Isus pentru toţi oamenii (2:1-7) 
rugăciune şi mărturie în Biserică: comportamentul 
bărbaţilor şi femeilor în Biserică (2:8-15) 
calităţile liderilor: episcopi şi diaconi (3:1-13) 
rânduială, armonie în casa lui Dumnezeu (3:14-16) 

 
B. Al doilea răspuns dat învăţăturilor false: 
respingerea ascetismului legalist (4:1-5)  
nevoia ca Timotei să fie un bun învăţător (4:6-16)  

 
Paraenesis, Sfaturi pentru păstorire (5:1-25)  

purtarea faţă de cei bătrâni (5:1-2) 
ajutorarea văduvelor (5:3-16)  
relaţiile cu prezbiterii (5:17-22)  
reguli diverse (5:23-25)  
relaţiile stăpâni-sclavi (6:1-2)  
împotriva certurilor de păreri (6:3-5)  
împotriva lăcomiei (6:6-10)  
imnul „ordinării pastorale” (6:11-16)  
sfaturi pentru cei bogaţi (6:17-19)  

 
Conclusio: Sfaturi finale, atenţionări (6:20-21)  

 

Structura epistolei către Tit  

 

Epistola are o construcţie de tip AB (sfătuire – argument 

teologic), repetată de trei ori, şi prezintă un anume paralelism, 

având două secţiuni de contextualizare istorică, narratio şi 

secţiunea de concluzii, conclusio, încadrate de prezentarea 

iniţială şi de salutul final. 
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Praescriptio, (1:1-4)  
 Prezentarea chemării şi autorităţii de apostol a lui  
 Pavel, prezentarea lui Tit drept copil şi ucenic al 
  lui Pavel în „credinţa comună”. 
   
Narratio: Dubla misiune (poruncă) pentru Tit,  
 îndreptare şi ordinare (1:5) 
 
A. Calităţile liderilor şi contextul solicitărilor 

 
Sfătuire 1,  Calităţile unui prezbiter - episcop (1:6-9)  
Argument 1,  Contextul dezastrului: învăţători falşi iudei, 
 dar şi probleme etice specifice cretanilor (1:10-16) 
 
B. Viaţă şi învăţătură sănătoasă în Biserică - I 
 
Sfătuire 2, Învăţătură sănătoasă pentru toţi (2:1-10)  
Argument 2: Motivaţia purtării sfinte este harul (2:11-15) 
  
C. Viaţă şi învăţătura sănătoasă în societate – II 

 
Sfătuire 3, Comportament social şi de muncă (3:1-3) 
 Sfaturi pentru stăpâni şi sclavi 
Argument 3: Motivaţia purtării sfinte este dragostea (3:3-8a)  
      
Peroratio, Ultima soluţie: evitarea celor răzvrătiţi (3:8b-11)  
 
Conclusio, Sfaturi misionare, îndemnuri finale, (3:12-14) 
 (elemente istorice, de tip narratio: vizita lui Apollo şi  
 a lui Zenas, a lui Tihic şi Artemas) 
 
Salutatio, (3:15) 

 

  

Structura epistolei 2 Timotei 

 
Praescriptio, 1:1-7  
Salutări (1:1-2)  
Mulţumiri pentru credinţa lui Timotei (1:3-7)  
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Narratio, 1:8-18 
Chemare la slujire pentru Timotei, într-un context 
dificil: Pavel este părăsit de unii din tovarăşii săi 
 
Probatio, 2:1-3:9 
Argumentul 1, transmiterea ştafetei lucrării 
 Creştine trebuie făcută cu credincioşie şi dedicare 
 (2:1-2:13) 
 
Argumentul  2, împotrivirea faţă de confruntările 
 sterile se face printr-un caracter sfânt (2:14-26) 
 
Argumentul 3, destrăbălarea oamenilor în zilele din 
 urmă impune o atitudine creştină limpede, fermă 
 (3:1-9) 
 
Parenesis, 3:10-4:8 
Exemplul lui Pavel, al familiei, al Bibliei (3:10-17) 
Îndemnuri părinteşti şi apostolice, la lucrare (4:1-8) 
 
Conclusio şi peroratio, 4:9-18, 
a.  Colaboratori de încredere şi dezamăgiri (4:9-16)  
b.  Încredere că Domnul îl va sprijini (4:17-18)  
 
Salutatio, 4:19-22 

 

B.  Conţinut teologic şi comentarii 

 

În epistolele pastorale, soluţia lui Pavel pentru situaţia de atac 

şi destrămare a Bisericilor este o invitaţie limpede la credinţă 

şi la o viaţă sfântă. De fapt, această soluţie constă în 

asigurarea unei conduceri sfinte pentru Biserică (prezbiteri, 

episcopi, diaconi, diaconiţe; de observat însă că cerinţele 

pentru aceştia sunt aproape identice cu cerinţele pentru orice 

creştin, tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat) şi a unei 

transmiteri eficiente a principiilor evangheliei către bărbaţi de 

încredere, în stare să trăiască şi ei sfânt şi să transmită 

nealterat urmaşilor adevărul credinţei.  
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În 1 Timotei, Biserica a fost afectată de o invazie de 

învăţători falşi, imorali, care trebuiau contracaraţi; deşi Pavel 

fusese unul din fondatorii bisericii din Efes, care începuse bine, 

în şcoala lui Tiran, acestă biserică nu fusese scutită de 

interferenţa cu învăţăturile păgâne şi viaţa destrăbălată a 

locuitorilor păgâni ei Efesului. În cazul lui Tit, Bisericile din 

răspunderea lui erau relativ nou înfiinţate (dar nu de Pavel), 

tinere în credinţă, şi i s-a poruncit să îndrepte lucrurile, să 

restaureze echilibrul bisericilor după un atac sever, probabil de 

câţiva ani, din parte iudaizatorilor şi a păgânilor. În 2 Timotei, 

în final, Pavel este gata să moară şi, la această cumpănă a 

vieţii, el accentuează nevoia de transmitere a învăţăturii 

corecte la generaţiile de lucrători care vin. Îl încurajează şi în 

întemeiază pe Timotei pe temelia Scripturii, ca să ştie cum să 

îşi lupte lupta vieţii şi să apuce, în final, premiul chemării 

cereşti. 

 

Prima epistolă către Timotei 

 
Praescriptio (1:1-2)    
   
 
Probatio (argumentele teologice), 2:1 - 4:16 

A. Primul răspuns dat învăţăturilor false: 
rugăciune şi mărturie în societate: mântuire prin 
Isus pentru toţi oamenii (2:1-7) 
rugăciune şi mărturie în Biserică: comportamentul 
bărbaţilor şi femeilor în Biserică (2:8-15) 
calităţile liderilor: episcopi şi diaconi (3:1-13) 
rânduială, armonie în casa lui Dumnezeu (3:14-16) 

 
B. Al doilea răspuns dat învăţăturilor false: 
respingerea ascetismului legalist (4:1-5)  
nevoia ca Timotei să fie un bun învăţător (4:6-16)  

 
Paraenesis, Sfaturi pentru păstorire (5:1-25)  

purtarea faţă de cei bătrâni (5:1-2) 
ajutorarea văduvelor (5:3-16)  
relaţiile cu prezbiterii (5:17-22)  
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reguli diverse (5:23-25)  
relaţiile stăpâni-sclavi (6:1-2)  
împotriva certurilor de păreri (6:3-5)  
împotriva lăcomiei (6:6-10)  
imnul „ordinării pastorale” (6:11-16)  
sfaturi pentru cei bogaţi (6:17-19)  

 
Conclusio: Sfaturi finale, atenţionări (6:20-21)  

 

După o introducere în care Timotei este numit „adevărat fiu în 

credinţă”, o denumire foarte încurajatoare (1:2) – care are o 

paralelă în Tit 1:4, Timotei este sfătuit să ia măsuri împotriva 

învăţăturii false (1 Tim. 1:3-11; 4:1-5; 6:3-16) şi să urmeze 

principii clare, sănătoase în relaţiile cu membrii bisericii (1 

Tim. 5:1-2), să ştie cum să se poarte cu prezbiterii (5:17-22). 

Tonul scrisorii este destul de hotărât, Timotei fiind îndemnat 

să reglementeze situaţia ferm (1:3, „să porunceşti”). 

Invăţăturile false cu care se confrunta Efesul  

 
    Narratio  (1:3-20) 

Situaţia: probleme în Efes, 
Porunca dată lui Timotei: păzirea credinţei 
împotriva învăţătorilor falşi (cf. 1:3, 5, 18; 4:11).  
A. Prezentarea învăţăturii false, imorale (1:3-11) 
B. Rugăciune şi confirmarea autorităţii (1:12-17)  
C. Poruncă pentru Timotei (1:18-20)  

 

 

Pavel îi dă reguli cu privire la ajutorarea văduvelor (1 Tim. 

5:3-16), cu privire la rugăciune (1 Tim. 2:1-15), cu privire la 

calităţile episcopilor şi diaconilor (1 Tim. 3:1-13), la relaţiile 

dintre angajaţi şi patroni (1 Tim. 6:1-2), şi la responsabilităţile 

membrilor bogaţi (1 Tim. 6:17-19). Pavel îi aminteşte lui 

Timotei de caracterul profetic al slujirii lui pastorale (1 Tim. 

1:12-20) şi îl încurajează în lucrare (1 Tim. 4:6-16).  

Prin pasajul cheie al scrisorii (1 Tim. 3:14-16), Pavel îi aduce 

aminte de principalul motiv care trebuie să anime lucrarea lui 
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Timotei: păstrarea purităţii bisericii împotriva învăţătorilor 

falşi. Scrisoarea se încheie pe aceeaşi notă (1 Tim. 6:20-21). 

 

Epistola către Tit 

 

Scrisoarea îl învaţă pe Tit cum să restaureze mărturia 

creştinilor în Creta, o insulă unde învăţăturile false făcuseră 

ravagii. Problema învăţăturii false este înrăutăţită de 

influenţele imorale şi de înclinaţiile spre dezordine şi răutate 

ale cretanilor înşişi. Soluţia dată de Pavel este alegerea unor 

lideri credincioşi, competenţi, cu mărturie bună (Tit 1:5-16). De 

fapt, toţi membrii bisericii trebuie încurajaţi, indiferent de 

vârste, să trăiască o viaţă de credinţă exemplară. (Tit 2:1-10). 

Motivaţia pentru trăirea unei vieţi noi, transformate, vine din 

relaţia personală cu Hristos, din credinţa în El (Tit 2:11-14; 

3:4-8). Biserica este chemată să dea un exemplu bun (Tit 3:1-

3), ca dovadă a credinţei (Tit 3:8): şi liderii, şi bătrânii, şi 

tinerii, şi stăpânii, şi robii. Toţi trebuie să fie o podoabă pentru 

învăţătura Domnului. Cei ce resping învăţătura sănătoasă şi 

exemplul unei vieţi bune, şi care iubesc certurile fără sfârşit şi 

controversele ineficiente, trebuie ignoraţi şi evitaţi, după ce, în 

prealabil au fost avertizaţi (Tit 3:9-11).  

Între 1 Timotei şi Tit sunt asemănări, dar şi deosebiri. Pavel 

are o relaţie de acelaşi tip cu cei doi (părinte în credinţă – copil 

în credinţă). Problemele în Biserici, precum şi soluţiile, par să 

fie asemănătoare. Epistola către Tit este însă mai scurtă, mai 

redusă în mulţimea sfaturilor. 1 Timotei nu are doar liste de 

cerinţe pentru prezbiteri ci şi pentru diaconi, şi chiar, posibil, 

şi pentru diaconiţe (sau soţiile diaconilor). 1 Timotei are şi 

sfaturi pentru patroni (stăpânii de sclavi), pe când Tit nu are 

decât sfaturi pentru robi (s-ar părea că în Creta creştinii erau 

mai puţin înstăriţi). Sfaturile adresate lui Timotei sunt mai 

multe, mai detaliate, decât sfaturile adresate lui Tit. Pe 

ansamblu, 1 Timotei este mai complexă decât Tit, dar Epistola 

către Tit are nuanţele sale, precizările sale,  detaliile sale 

specifice care o fac mai uşor de urmărit în toate sfaturile şi 

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/titus/titus3.htm#v8
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îndemnurile sale (accent pe învăţătură sănătoasă, pe mărturie 

bună a creştinilor în societate, pe fapte bune, pe evlavie). 

 

A doua epistolă către Timotei 

 

A doua scrisoare către Timotei este mai personală, mai directă 

(2 Tim 1:6-14; 2:1-13). Este o scrisoare testament, 

asemănătoare în situaţie cu situaţia epistolei către filipeni, dar 

cu un ton mult mai grav, definitiv.  

Pavel se uită retrospectiv la slujirea sa şi priveşte, în acelaşi 

timp, înainte, cu credinţă (2 Tim 1:15-18; 3:10-17; 4:9-18). 

Scrisoarea are forma unei consilieri finale adresate unui 

colaborator mai tânăr (2 Tim 4:1-8). Pavel este închis (2 Tim 

1:8, 16; 2:9) în Roma (2 Tim 1:17), iar Timotei se află, foarte 

probabil, în Efes (2 Tim 2:17). Scrisoarea indică dezamăgirea 

lui Pavel faţă de creştinii din Roma care îl părăsiseră (2 Tim 

1:15-18). Lucrurile nu arătau prea bine (2 Tim 4:6), însă Pavel 

îşi pune nădejdea în Dumnezeu, nu în oameni (2 Tim 4:3-8, 18). 

Îşi aduce aminte, în acelaşi timp, de lucrarea misionară de 

altădată, când era împreună cu Timotei (2 Tim 1:3-5; cf 

Fapte16:1-4). Se dă pe sine exemplu de tărie în persecuţie şi de 

perseverenţă în lucrare, prin greutăţi (2 Tim 1:6-14).  

În contextul acesta apare ideea transmiterii ştafetei, a 

investiţiei în alţii. Timotei trebuie să îi pregătească pe alţii, 

aşa cum Pavel l-a pregătit pe el ca lucrător, altădată (2 Tim 

2:1-2). Apoi, păstorul este trebuie să fie un bun cunoscător şi 

vestitor al evangheliei. Pavel îl încurajează pe Timotei să 

meargă înainte cu credinţă (2 Tim 2:3-7). Secretul slujirii 

pastorale este identificarea cu Isus Hristos (2 Tim 2:8-9) şi o 

bună slujire pastorală înseamnă sprijinirea vieţii celorlalţi, 

jertfirea  pentru ceilalţi, pentru ca aceştia să poată merge 

înainte (2 Tim 2:10-13). 

Timotei trebuie să păzească biserica de învăţătorii falşi (2 

Tim 2:14-3:9), fără să se teamă de atacurile lor (2 Tim 3:10-13). 

Scriptura este resursa învăţăturii sănătoase, motivaţia pentru 

o viaţă sfântă (2 Tim 3:14-4:2). Acestea sunt adevăruri 

esenţiale pentru o lume unde oamenii se afundă tot mai mult 
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în plăceri şi subiectivism (2 Tim 4:3-5), pentru o lume în care 

se vede tot mai clar că aparţine zilelor din urmă. Scrisoarea se 

încheie cu salutări, diverse precizări şi repetarea invitaţiei 

pentru o vizită a lui Timotei la Roma (2 Tim 4:13). 

 

Epistolele pastorale: teme de studiu 

 

1. Completaţi următoarele domenii cu termenii specifici pe care 

îi foloseşte Pavel în scrisorile pastorale: 

 

Domeniul relaţiilor frăţeşti: 

 Domeniul comunicării cuvântului: 

Domeniul exemplului pastoral: 

 

2. Identificaţi crezurile, descrierile lucrării de mântuire, 

motivaţiile de lucrare ale slujitorului creştin. Ce observaţii 

puteţi face asupra lor?  

 

3. Exerciţiu de imaginaţie spirituală. Puneţi-vă în situaţia lui 

Pavel, apoi a lui Timotei şi Tit şi încercaţi să răspundeţi 

următoarelor întrebări. Din perspectiva lui Pavel: Ce i-ai 

recomanda unui tânăr lucrător, dacă ar trebui să-i cedezi 

ştafeta lucrării, ştiind că sfârşitul tău este aproape? Cum ţi-ai 

petrece ultimii ani de lucrare? Ce fel de senior crezi că ar vrea 

Timotei să fii pentru el, acum? 

Din perspectiva lui Timotei şi Tit: Ce ai vrea să vezi la un 

lucrător pe care îl urmezi, a cărui lucrare o continui? Cum crezi 

că ar vrea el să te porţi? Foloseşte ca punct de plecare schema 

de mai jos. 

   

4. Prezentaţi şi discutaţi portretul pastorului, al slujitorului 

creştin model, aşa îl conturează Pavel în scrisorile pastorale. 

 
Portretul pastorului, al slujitorului creştin: 

Să fie dedicat unei învăţături de calitate: mustre, predice etc. 

Să fie un om cu principii clare, ferme: 

 Să poruncească 
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 Să spună apăsat 

 Să nu fie dispreţuit, 

 Să fie demn de respect 

 Să fie o pildă, un exemplu de urmat. Forţa memoriei 

  Să asigure o învăţătură curată 

  Ce este curat, cf. Tit 

             Să aibă principii, metode clare în disciplinare, 

mustrare 

 Să ţintească spre a deveni un profesionist al Cuvântului 

  Să fie evlavios, disciplinat. 

  Să fie cumpătat 

 Să îşi cuantifice convingerile în crezuri clare, în vorbe 

memorabile 

 Viziunea lui Pavel din crezurile sale 

  Să încurajeze o relaţie principială cu statul 

  Să încurajeze o viaţă de închinare de calitate 

  Să promoveze oameni de caracter în slujire.  

Să se poarte cu respect faţă de ei. 

 Cine trebuie să dea învăţătură în biserică?  

Femeile... către femeile tinere 

Pastorii... către toţi 

 Cine trebuie să dea învăţătură în biserică? Vorbăreţii? 

 Cine trebuie să dea învăţături în biserică?  

Neevlavioşii?  

Descurcăreţii? 

 Să încurajeze relaţii sănătoase, frumoase, între membrii 

Bisericii  

Bătrâni, tineri-tinere, maturi, văduve,  

     bogaţii, săracii, robii. 

Să menţină legătura cu cei mai tineri,  

    să îi pregătească.  

  

Forţa memoriei: propria lucrare, lucrarea lui Timotei. 

Să pregătească predarea ştafetei.  

  Ce este predarea ştafetei lucrării? 

Să aibă viziune 

Să fie pregătit pentru lucru îndelung 

Să aibă reguli, principii 

Să se ferească... 
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Să se lupte... 

        Să se curăţească... 

Să fie generos şi atent în relaţiile cu adversarii.  

Să fie informat asupra culturii oamenilor 

Să fie conştient că sunt vremurile din urmă 

Să încurajeze slujirea reciprocă matură,  

Să fie un bun psiholog 

  Nu forma contează, caută esenţa  

Să fie atent să nu se vorbească nimic rău despre Biserică 
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