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EDITORIAL
Pro.25:11 „Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de
argint.” Ecl.12:11 „Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște
cuie bătute, date de un singur stăpân.”
Aceste sfinte ziceri sunt chintesența textelor ce le vom examina în prezentul studiu,
și oricine va dori să se adâncească în această parte a Scripturii, „și va stărui în ea, nu
ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”.
Dacă există astfel de cuvinte, care pot da unui tânăr cheia maturității spirituale
adevărate, cheia cârmuirii oamenilor cu priceperea Domnului Dumnezeu, cheia
rezolvării conflictelor în familie și în biserică și societate, cheia transformării urii în
dragoste și a leneviei în abundență de hărnicie și productivitate, dacă există deci
astfel de cuvinte, ele trebuie cunoscute, înțelese, memorate, prețuite și aplicate cu o
meticulozitate și dedicare demne de edictele lui Dumnezeu.
Studiul de față, luat în serios, ne va convinge că asemenea cuvinte există, și că ele
sunt revelate și împuternicite supranatural de Pneuma lui Dumnezeu, Duhul Sfânt,
care plinește lucrarea de mântuire și răscumpărare a Domnului Isus în toți cei aleși
și credincioși, chiar în aceste două cărți ale Bibliei.
Nu în cuvinte multe, dar de o importanță vitală, citim în textele propuse pentru
studiu nici mai mult nici mai puțin decât rețeta credinței pentru o „viață creștină
normală” (Watchman Nee) și o biserică sănătoasă. Domnul să ne ajute să punem la
inimă ceea ce ni se descoperă din Scripturi pe parcursul acestei examinări sfinte, spre
slava Domnului Isus Hristos. Amin!
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INTRODUCERE LA EPISTOLA CĂTRE TIT
Epistolele lui Pavel către Timotei și Tit (1 & 2 Timotei și Tit) au fost
inițial considerate ca fiind simple scrisori personale și au fost clasificate la fel ca
cea către Filimon, dar din cauza învățăturilor deosebit de adânci asupra vieții
bisericii, pe parcursul istoriei au câștigat numele de „epistolele pastorale”.
Deși adresate persoanelor fizice, aceste scrisori nu sunt limitate la
comunicații personale, ci sunt un tezaur de învățături extinse bisericii, având
oarecum un caracter oficial. Pavel s-a adresat lui Timotei și Tit ca să-i călăuzească
privind grija pastorală a bisericii, care este Casa lui Dumnezeu (1 Timotei 3:1415; 6-15 și 2 Timotei 2: 2).
Aceste scrisori de natură pastorală dau direcții pentru îngrijirea,
conduita, ordinea, slujirea și supravegherea în ansamblu a credincioșilor. Ca o
observație importantă, dintre cele treisprezece epistole (scrisori) ale apostolului
Pavel, acestea au fost ultimele scrise de el. În acest studiu ne vom ocupa de
Epistola către Tit.
AUTOR: Apostolul Pavel, după cum se menționează în salutul
introductiv (1:1). Istoria bisericii susține în mod covârșitor ideea că apostolul
Pavel este autorul.
DESTINATAR: Tit (1:4), grecește Titus (plăcut). Deși Tit a fost un
companion și un valoros partener de lucrare al Apostolului Pavel (II Corinteni
8:23), nimic nu este menționat de el în cartea Faptele Apostolilor. Dar putem afla
multe despre el din celelalte epistole ale apostolului Pavel.
Tit a fost grec și se pare că a fost convertit de Pavel. Refuzul lui Pavel
de a-l tăia împrejur pe Tit (Gal.2:3) indică faptul că el nu a fost născut în iudaism,
nici nu a fost un prozelit. Pavel a avut o mare stimă pentru Tit, și a fost deranjat
atunci când el nu a fost primit în modul în care era de așteptat.
Pavel îl menționează prima data pe Tit în Galateni 2:1-3. Ca unul dintre
neamuri (netăiat împrejur), Tit i-a însoțit pe Pavel și pe Barnaba la Ierusalim ca
un exemplu viu al unui adevăr teologic mare: că neamurile nu trebuie să fie tăiate
împrejur pentru a fi mântuite.
Numele lui Tit mai apare în legătură cu misiunea lui Pavel la Corint. În
timp ce Pavel era în Efes (în cea de a treia călătorie misionară), a primit o veste
tulburătoare din biserica din Corint. După ce a scris două scrisori și a efectuat o
vizită la Corint, Pavel l-a trimis pe Tit la Corint, cu a treia scrisoare (II Cor.7:69). În plus, Tit a primit responsabilitatea de a duce la bun sfârșit colectarea de
ajutoare pentru cei săraci din Ierusalim (IICor.8:6, 16-24; 12:18).
Tit apare într-un alt rol important pe insula Creta (Tit 1:4). La momentul
scrierii Epistolei lui Pavel către Tit, acesta a fost lăsat pe insula Creta de către
Pavel „Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, și
să așezi prezbiteri (sau: bătrâni) în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit.” (Tit
1:5).
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Tit este menționat pe nume de 13 ori în Noul Testament (Tit 1:4;
Gal.2:1,3; 2 Timotei 4:10) și de 9 ori în 2 Corinteni (2:13; 7:6, 13, 14; 8:6, 16, 23,
12:18).
OCAZIA ȘI DATA SCRIERII: Deși Noul Testament nu menționează
nimic despre misiunea lui Pavel în Creta, pasaje ca 1:5 indică în mod clar că
apostolul Pavel și Tit au început o lucrare misionară în această insulă. Această
campanie misionară a avut loc probabil între anii 63-64 d.H.
CUVINTE CHEIE: fapte, angajament, responsabilitate.
DOCTRINE aflate în epistolă includ:
1) Alegerea suverană a lui Dumnezeu (1:1-2);
2) Harul Său (2:11; 3:5);
3) Divinitatea lui Hristos și a doua Sa venire (2:13);
4) Ispășirea substituitoare a lui Hristos (2:14);
5) Regenerarea și reînnoirea credincioșilor prin Duhul Sfânt (3:5).
SCOPUL: La fel ca prima sa epistolă către Timotei, această scrisoare este
scrisă unui tânăr predicator căruia îi revenea o sarcină deosebit de dificilă. Evident,
bisericile de pe insula Creta aveau nevoie de maturizare, și această scrisoare este
concepută pentru a-l ajuta pe Tit să-și îndeplinească bine slujba.
Pavel a scris mai târziu această scrisoare, ca să-i dea mai multe instrucțiuni
detaliate cu privire la îndeplinirea îndatoririlor sale pastorale. Desigur, organizarea
și ordinea este importantă în orice instituție, cu atât mai mult în Biserica lui Hristos
care este un organism spiritual. Fiecare credincios este un membru cu slujiri
speciale și sarcini bine delimitate fiind dotat de Dumnezeu pentru funcționarea
sănătoasă în organismul Bisericii. Înțelegem că cei ce fac parte din Biserica
Domnului au o responsabilitate corporativă și una individuală. Prin urmare, Pavel
a scris pentru a-l încuraja pe Tit:
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Să numească în conducerea bisericii locale prezbiteri calificați în fiecare
oraș (1:5-9). Tit avea sarcina să hirotonească prezbiteri în fiecare oraș în care
se formase o congregație nouă. Aceștia urmau să fie oameni cu calități
morale înalte, tari pe principii, posesori de doctrină apostolică adevărată și
capabili să combată orice erezie.



Să predice o „învățătura sănătoasă” (2:1).



Pentru a îndemna pe frați să fie „zeloși pentru fapte bune” (2:14, 3:1, 8, 14).
Tit a fost un om pregătit de Dumnezeu pentru sarcini dificile. Potrivit
celor scrise de apostolul Pavel, el a fost demn de încredere (II Corinteni
8:17), credincios (II Cor. 7:6) și sârguincios (II Cor. 8:17), de asemenea el a
avut o mare capacitate de afecțiune umană (II Cor. 7:13-15). Dotat cu
înțelepciune și tact, Tit a calmat situații explozive și a rezolvat situații
disperate în mai multe ocazii. El este un bun model pentru creștinii care sunt
chemați să trăiască mărturia lor în mijlocul circumstanțelor dificile.

TEMA: Epistola către Tit cuprinde trei teme majore: organizarea
bisericii, învățătura sănătoasă și trăirea în sfințenie. Un subtitlu potrivit al acestei
epistole ar fi: Organizare și sfaturi pentru biserica din Creta - rețetă pentru o
biserică sănătoasă.
Printre problemele importante discutate în scrisoarea se includ calificări
pentru prezbiteri (1:5-9), instrucțiuni referitoare la diverse grupe de vârstă (2:1-8),
relația cu guvernul (3:1-2), lucrarea de regenerare a omului prin agenția Duhului
(3:5), și rolul harului în promovarea faptelor bune în rândul poporului lui Dumnezeu
(Tit 2:11-3:8).
De asemenea, un alt segment al conținutului este acela de a arăta modul în
care harul lui Dumnezeu, care a apărut în viață, ne învață să o rupem cu nelegiuirea
și să trăim în neprihănire și seriozitate, ca un popor chemat la fapte bune, care sunt
în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu (1:1, 2:10-3:9).
BISERICA DE PE INSULA CRETA. Nu știm exact cum anume a ajuns
Evanghelia prima oara pe insula Creta. Știm însă că au fost Cretani evrei în Ziua
Cincizecimii, la Ierusalim și au auzit Evanghelia de la Petru (Cretani și Arabi, Fapte
2:11). În călătoria sa spre Roma, corabia pe care era apostolul Pavel a încercat să se
adăpostească în Creta, dar a fost măturată de furtună (Fapte 27).
Nu avem numele localităților unde au fost plantate biserici. Este posibil ca
credința creștină să fi fost adusă în Creta ca un rezultat al convertirii unor cretani ce
au fost prezenți în Ierusalim în ziua Cincizecimii, dar Pavel se referă la cei
credincioși din Creta ca fiind „ai noștri” (3:14), ceea ce pare să indice faptul că
Pavel îi vedea ca și convertiți ai săi.
Creta, una dintre cele mai mari insule din Marea Mediterană, lungă de 160
mile și lată de 35 mile, situată la sud de Marea Egee, a fost vizitată pentru scurt timp
de Pavel în timpul călătoriei sale la Roma (Fapte 27:7-9, 12, 13, 21). El a revenit
acolo pentru lucrare și mai târziu a lăsat acolo pe Tit pentru a continua munca. El a
scris această epistolă către Tit, ca răspuns la o scrisoare primită de el sau ca rezultat
al unui raport misionar din Creta.
FRAZA-CHEIE în această epistolă este „fapte bune” (1:16; 2:7,14;
3:1,8,14).
VERSETUL CHEIE (3:8): „Adevărat este cuvântul acesta, și 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 și de folos pentru oameni!”
CONȚINUT: scrisoarea expune unele asemănări cu 1 Timotei. Ambele
epistole sunt direcționate către tineri care au fost promovați în funcții de
răspundere și conducere în bisericile lor în timpul absenței lui Pavel. Amândouă
se ocupă de calificările celor care trebuie să conducă și să predice sau să dea
învățătură în biserici.
Dificultățile în lucrarea bisericii sunt înmulțite atunci când există
probleme la nivelul conducerii. Epistola către Tit ne învață că obiectivul suprem
al conducerii bisericii este conservarea Adevărului revelat și protejarea normelor
etice. Astfel, liderii ar trebui să fie exemple în ce privește viața și învățătura
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sănătoasă. Această scrisoare subliniază, de asemenea, legătura intimă ce există
între învățătura sănătoasă și morală.
HRISTOS VĂZUT ÎN EPI STOLA CĂTRE TIT
Chiar și în această epistolă foarte scurtă, apostolul Pavel prezintă concis
atât divinitatea (2:13), cât și lucrarea de răscumpărare a Mântuitorului (2:12).
Hristos este mai întâi identificat ca „harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire”, și
care ne învață să ducem o viață de evlavie (2:11). Apoi, El este indubitabil descris
ca fiind „marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos, care S-a dat pe Sine
pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să curețe pentru Sine un
popor al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (2:13-14).
Expresia „marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos” este una
dintre cele mai importante formule cristologice din întreg Noul Testament. Așa
după cum se poate observa, apostolul Pavel alege cu atenție expresiile pe care le
folosește, astfel, subliniază pe Hristos ca Mântuitorul nostru (2:14; 3:4-7), și
prezintă a doua Lui venire ca un stimulent pentru trăirea în sfințenie (2:12,13).
DUHUL SFÂNT VĂZUT ÎN EPISTOLA CĂTRE TIT
Se poate observa că lucrarea Duhului Sfânt e menționată în întreaga
epistolă. De exemplu, cretanii nu s-au putut schimba ei înșiși (1:12,13) pentru că
regenerarea este opera Duhului Sfânt (3:5).
NOTĂ: Eusebiu, istoricul creștin ce a trăit în secolele III-IV, susține că Tit
a fost episcop în Creta până la bătrânețe (Istoria bisericească 3:4).

7

Cap.1. Apărarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

ADEVĂR PENTRU ALEȘI
Text Tit 1:1 – 4
Cuvântul de aur: Ioan 1:14a „Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre
noi plin de har și de adevăr”.

INTRODUCERE
Unul dintre colaboratorii apropiați ai apostolului Pavel a fost Tit, pe
care acesta îl numește părtașul și tovarășul lui de lucru, deoarece a participat
atât la campaniile evanghelistice ale lui Pavel cât și la rezolvarea unor
probleme ivite în biserica din Corint, ca trimis special al apostolului.
Maturitatea spirituală și experiența lui Tit în relațiile cu oamenii îl determină
pe apostolul Pavel să-l lase în insula Creta pentru a desăvârși lucrarea începută
de el, iar pentru a veni în ajutorul tânărului păstor, apostolul îi dedică o
Epistolă. Partea introductivă a acestei epistole adresate lui Tit este diferită de
toate celelalte scrise de Pavel, pentru că în aceasta el inserează câteva noțiuni
doctrinare, fundamentale pentru creștini, asupra cărora ne vom focaliza
atenția studiind acest paragraf.

OBIECTIVE
Să înțelegem că:
1. Liderii bisericii sunt chemați să proclame Cuvântul adevărului și să
vegheze la trăirea în curăție a bisericii, în pofida schimbărilor sociale
sau culturale.
2. Propovăduirea unei evanghelii care nu produce în oameni dorința de
a trăi în sfințenie este zadarnică și un indiciu că acea evanghelie este
de obârșie omenească.
3. Credinciosul care dobândește cunoștința adevărului reliefată de
Cuvânt, va ajunge să experimenteze bucuria nădejdii vieții veșnice și
o trăire morală înaltă.

SCHIȚA
1. Credința aleșilor
a. Promovată de Cuvânt
b. Propovăduită de Pavel,
c. Poruncită de Dumnezeu
2. Cunoștința adevărului
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a. Produce evlavia
b. Produce resursele necesare lucrării
3. Confiența eternității
a. Promisă de Dumnezeu
b. Proclamată la plinirea vremii

ANALIZA
La începutul acestei epistole apostolul Pavel se prezintă, identificându-se
a fi robul lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos. Aceasta ne transmite
ideea că nu există acces, credință sau relație cu Dumnezeu, decât prin Isus
Hristos. În prima ipostază, cea de rob, ne este sugerată dependența și
supunerea totală a apostolului față de Stăpânul Suprem, iar în a doua, ca trimis
al Domnului Suveran, cu autoritatea ce derivă din această trimitere. Cu aceste
două trăsături specifice apostoliei sale, el ne spune că scopul misiunii lui, care
a avut o eficiență maximă, era acela de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, pentru
ca în primul rând oamenii să primească credința în Isus Hristos.
1. Credința aleșilor (evanghelizare)
Scopul primordial al lucrării lui Pavel a fost acela de a propovădui
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a declanșa sau activa credința în acei oameni
care au fost aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii (Efes.1:4).
a. Promovată de Cuvânt
Credința se capătă prin auzirea Evangheliei. Domnul Isus a fost
primul care a prezentat oamenilor această Evanghelie mântuitoare, pentru ca
ei să capete credința, apoi au urmat apostolii care au continuat propovăduirea
acestei credințe, lucru reiterat de nenumărate ori în Scripturi (Rom.1:16-17).
b. Propovăduită de Pavel
Pavel vorbește despre o propovăduire a acestei credințe celor aleși,
pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui, și pentru care el avea o vie dorință de
a o face cunoscută oamenilor (Rom.1:15, ITim.1:11).
c. Poruncită de Dumnezeu.
Dumnezeu este cel care i-a ales pe oameni pentru mântuire și tot El
poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să creadă,
pentru ca astfel să fie mântuiți (Fapte 17:30).
2. Cunoștința adevărului (edificare)
În al doilea rând, scopul lucrării lui Pavel a fost acela de a-i ajuta pe
oameni să ajungă la cunoștința adevărului, adică să se maturizeze în cele
duhovnicești. După ce prin vestirea Evangheliei oamenii au crezut în Domnul
Isus, apostolul afirmă că datoria lui este ca acești noi convertiți să se
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adâncească în învățătura Scripturii pentru a crește în cunoștința adevărului. În
credincioșii sinceri și smeriți, acest proces al învățării, al adâncirii în Cuvânt
are efecte:
a. Produce evlavia
Evlavia este acea stare de reverență, respect sau pietate, față de
Dumnezeu și față de cele privitoare la împărăția Lui, dorința oamenilor de a
trăi în sfințenie. Termenul grec este Eusebeia. De cele mai multe ori în
Scriptură evlavia este pusă în contrast cu răutatea oamenilor ivită prin
răzvrătirea și neascultarea lor de Dumnezeu sau de Cuvântul Său.
b. Produce resursele necesare pentru lucrare
Tit s-a dovedit a fi un om încercat și consacrat lucrării lui Dumnezeu,
de aceea Pavel, la acest început al bisericii în Creta, dorește ca harul și pacea
să-l însoțească în tot ce are de făcut. În acest context, harul sau îndurarea este
tăria divină necesară pentru viață și slujire. Îndurarea este compasiunea lui
Dumnezeu manifestată față de nevoile profunde ale oamenilor. Pacea
înseamnă eliberarea de neliniște, panică și derută, în pofida circumstanțelor
neprielnice prin care trecem în viață. Toate acestea, atât de necesare pentru
Tit, vin de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru.
3. Confiența eternității (încurajare)
Am văzut cum Cuvântul propovăduit de Pavel generează credință în
inima oamenilor și duce la cunoștința adevărului prin adâncirea și studierea
acestuia. Însă el nu-i lasă aici pe cei credincioși, ci în al treilea rând, le oferă
o speranță, pe care apostolul o numește nădejdea vieții veșnice. Cuvântul ne
vorbește de viața veșnică atât ca un bun de care ne bucurăm în prezent, cât și
de o realitate viitoare, plasată după această viață pământească, despre o
moștenire derivată din lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus. Despre
această făgăduință Pavel ne spune că a fost:
a. Promisă de Dumnezeu
El a făcut această promisiune înainte de a crea lumea, acel plan pe
care l-a alcătuit în Sine, adică în sânul Trinității, pentru că El există veșnic.
De acest mare privilegiu vor beneficia cei care cred în El, care se fac părtași
firii dumnezeiești (Mat. 25:34, Ioan 17:24, I Pet. 1:23), prin credința în jertfa
Domnului Isus Hristos.
b. Proclamată la „plinirea vremii”
Cu toate că Dumnezeu avea acest program glorios al vieții veșnice
pentru cei credincioși încă înainte de creație, El l-a arătat doar anumitor
oameni din Vechiul Testament, însă l-a relevat în toată frumusețea lui tuturor
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oamenilor, la împlinirea vremii, la venirea Domnului Isus. Mesia a fost Cel
care a adus acest mesaj (Tit 2:11-13, Ioan 14).

CONCLUZII
Acest paragraf reliefează modalitatea de lucru a unui lucrător cu
Evanghelia astfel ca cei nemântuiți să ajungă în posesia vieții veșnice. Textul
nostru evidențiază faptul că acest proces se desfășoară în următoarea
succesiune:
1. Evanghelizare: răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu prin care
oamenii ajung să creadă;
2. Edificare: aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care
credincioșii doresc și sunt determinați să ducă o viață de sfințenie;
3. Încurajare: asigurarea celor credincioși că odată ce și-au pus
nădejdea în Hristos, au asigurată viața eternă împreună cu Dumnezeul
trinitar.
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Cap.1. Apărarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

ATRIBUȚII PENTRU PREZBITERI
Text: Tit 1:5-9
Cuvântul de aur: Tit 1:7a „Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să
fie fără prihană...”

INTRODUCERE:
Ampla introducere pe care apostolul Pavel o face scrisorii pastorale
adresate mai tânărului coleg de lucrare, Tit, avea menirea să consolideze
responsabilitatea acestuia în dificila lucrare de păstorire a bisericilor din
insula Creta. Așa cum s-a menționat, Creta era cea mai mare insula din Marea
Mediterană și Barclay, citându-l pe Homer, o numește ,,insula celor 100 de
cetăți”. Datorită reputației locuitorilor, putea fi considerată ca unul din cele
mai dificile locuri în care Biserica ar fi putut să funcționeze cu succes.
Organizarea și vestirea nealterată a Cuvântului au rămas două
obiective pe care orice Biserică, atunci și acum, ar trebui să le aibă în vedere
cu prioritate.
OBIECTIVE:
1. Să înțelegem necesitatea și importanța prezbiterilor într-o Biserică;
2. Să cunoaștem criteriile după care recunoaștem pe cei ce se califică să
fie prezbiteri;
3. Să cunoaștem responsabilitățile prezbiterilor.
SCHIȚA
I.
II.

Conștiența problemelor în Biserică
Competența prezbiterilor în Biserică

ANALIZA
I.
Conștiența problemelor în Biserică
Funcționalitatea bisericilor din Creta a fost o problemă care l-a preocupat
îndeaproape pe apostolul Pavel. „Punerea în rânduială” a „ce a mai rămas de
rânduit” implică existența multor probleme de organizare și funcționare după
ce o biserică a fost plantată. Astfel de probleme sunt specifice fiecărei biserici
în parte. Soluționarea acestor probleme necesită o persoană competentă care
să găsească mijloace de rezolvare. În cazul acesta particular și în situația
existentă în bisericile orașelor insulei Creta, apostolul îl alege pe Tit.
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Care este cuvântul care precizează obligația observării și soluționării
problemelor în Biserică (v.5)? ……..................................................................
De ce credeți că Pavel îl alege pe Tit pentru rezolvarea acestei probleme?
...........................................................................................................................
Care este metoda de supraveghere a bisericilor pe care Pavel o recomandă lui
Tit (v.5)?...........................................................................................................
De ce credeți că Pavel poruncește lui Tit să așeze prezbiteri în fiecare cetate
și nu în fiecare Biserică?...................................................................................
Ce înțelegem prin expresia „a așeza prezbiteri”?.............................................
Care sunt cei doi termeni folosiți de Pavel pentru conducătorii bisericilor
(vs.5,7)? Elaborați…….....................................................................................
II.
Competența Prezbiterilor
În ce privește competența prezbiterilor, apostolul Pavel, călăuzit de
Duhul, o vede strâns legată de calificările pe care ei le au. Vorbind de
calificări, el abordează în primul rând relațiile familiale.
Care sunt cele două relații familiale pe care Pavel le chestionează?
Elaborați............................................................................................................
Domeniul imediat al observării unui potențial prezbiter este cel al
comportamentului său. Apostolul prezintă antitetic viciile și virtuțile care
trebuie observate (vs.7,8). Care sunt acestea? Elaborați..................................
Care este motivul care generează obligativitatea analizării
comportamentului unui prezbiter (v.7)?............................................................
În textul din limba greacă, termenul folosit este similar cu cel din 1
Corinteni 4:1,2, subliniind astfel importanța acestei funcții. Apostolul Pavel
nu neglijează competența teologică și prezintă trei direcții care definesc
această competență. Să le identificăm:
a) v. 9a........................................................................................
b) v. 9b........................................................................................
c) v. 9c........................................................................................
CONCLUZII
Biserica Domnului locală a fost și va rămâne mijlocul prin care
Cuvântul este prezentat și mai apoi consolidat în viețile oamenilor. Prezbiterii
sunt uneltele prin care Dumnezeu lucrează direct în viața bisericilor. Ca atare,
ei trebuie să fie recunoscuți nu numai în virtutea cunoștințelor teologice pe
care le posedă, ci și prin viața practică trăită în relație cu familia și semenii
lor.
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Cap.1. Apărarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

ATENȚIONĂRI CU PRIVIRE LA POTRIVNICI
Text: Tit 1:10-16
Cuvântul de aur: Tit 1:13 „Mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință.”
INTRODUCERE
În societatea contemporană întâlnim multe anomalii, care din nefericire
ajung să fie considerate în cele din urmă a fi „normalul”! Unul dintre cele mai
greșit înțelese concepte este „dragostea”. Vedem această neînțelegere și din
aplicarea greșită a conceptului în toate tipurile de relații:
 Între prieteni: „dacă m-ai iubi, m-ai accepta exact cum sunt fără să ai
pretenția să mă schimb și mi-ai îndeplini toate dorințele, inclusiv cele
păcătoase”.
 În familie: „dacă mă iubești mi-ai satisface toate poftele și pretențiile
îndeplinindu-mi toate dorințele fără nici un fel de restricții sau
judecată”.
 În societate: „dacă este dragoste nu ar trebui să fie nici un fel de analiză
critică și neacceptare”.
Din nefericire, biserica lui Hristos nu a rămas neafectată de această
plagă. Tot mai des ni se spune, și din nefericire mulți o și cred, că din moment
ce Dumnezeu este dragoste, și noi ca și copii ai Săi trebuie să iubim pe oricine
(ceea ce este corect), trebuie să-i acceptăm exact așa cum sunt, fără a cere
vreo schimbare a modului lor de viață, fără a dori pocăința acestora, fără a
încuraja transformarea ce o poate produce Duhul Sfânt (ceea ce este greșit).
Știm din Scriptură că Dumnezeu este cel ce a dat bisericii slujitori
care trebuie să îndeplinească planul Său și să acționeze conform principiilor
Sale. Una din categoriile slujitorilor dăruiți bisericii sunt prezbiterii. Ei mai
sunt numiți și păstori, supraveghetori sau bătrâni. Toate aceste denumiri
descriu una și aceeași categorie de slujitori, pe cei care trebuie să vegheze
asupra turmei lui Hristos, să o învețe, să o ajute să crească, să ajungă la
maturitate, să o pregătească pentru slujire. Împreună cu această poziție de
supraveghere vin și anumite îndatoriri, care uneori nu sunt tare plăcute de a le
îndeplini.
Dacă în lecția precedentă am studiat „Atribuțiile prezbiterilor” și
textul Scripturii ne-a arătat clar care sunt ele, de data aceasta vom studia felul
cum trebuie prezbiterii să acționeze în sincronism cu planul divin în biserica
lui Hristos pentru a o scuti de pagubele ce le pot produce cei necredincioși
sau nespirituali.
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SCOPURILE




Să ne reamintim calificativele prezbiterilor.
Să realizăm importanța acestor calificative și modul de aplicare.
Să învățăm modul cum trebuie să ne relaționăm la cei ce caută să
producă rău în biserică.

SCHIȚA
I. Comportarea prezbiterilor față de dezbinători
II. Caracteristicile celor categorisiți ca dezbinători
III. Consecințele ce și le atrag dezbinătorii
ANALIZA
I. Comportarea prezbiterilor:
a. Versetul 11 expune o datorie a prezbiterilor: „să astupe gura acestor
oameni”. Expresia aceasta este dură, dar e evident că nu trebuie să fie
aplicată în sensul literal, ci în cel simbolic, figurativ. Acțiunea implică
punerea la punct a celor ce aduc în biserică flecăriile. Astuparea gurii
trebuie să se facă, deși verbal, cu hotărâre. Versetul 9 ne arată că
prezbiterii trebuie să fie în stare să înfrunte pe potrivnici. Astuparea
aceasta a gurii trebuie făcută cu hotărâre și fermitate în conformitate cu
Cuvântul Divin, nu după încredințările personale ale fiecăruia. De aceea
este foarte important ca prezbiterii să cunoască și să aplice întreg
Cuvântul, fie că prevederile Cuvântului îi avantajează, fie că îi
dezavantajează. Tot Cuvântul trebuie aplicat fără scuze.
b. versetul 13 arată că este datoria prezbiterilor să mustre: „să mustre
aspru pe acei ce produc dezbinări”! A mustra pe cineva nu este plăcut și
nici de dorit, dar este foarte necesar în cazul în care s-a ajuns la o
situație ce cere rectificare. Așa după cum fiecare avem nevoie de
apreciere, tot așa, fiecare avem nevoie și de mustrare. Și cel înțelept și
cel neînțelept au nevoie de mustrare. Prezbiterii trebuie să o facă atunci
când sunt motive biblice.
c. versetul 14 arată necesitatea ca învățătura oferită în Biserică să fie
biblică, nu anecdotică. E necesar ca învățătorii Bisericii să învețe
Cuvântul curat. Nu tradiții, nu obiceiuri chiar dacă sunt bune, nu
încredințări personale chiar dacă pot fi considerate sănătoase și au dat
rezultate bune în practica unora. Prezbiterii trebuie să elimine tot ce-i
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omenesc și să învețe Cuvântul Vieții care poate să crească spiritual și să
producă sănătate spirituală.
II. Caracteristicile dezbinătorilor:
a. versetul 10 ne arată anumite caracteristici ale unor membri ai bisericilor
după care îi putem identifica a fi dezbinători.

- nesupuși: înțelesul este simplu! Acești oameni nu acceptă nici o autoritate
peste ei. Se cred așa de maturi spirituali încât nimeni nu le poate cere
ceva, ci consideră că ei sunt autoritatea supremă în congregație.

- flecari: învățătura lor este bazată pe vorbe goale, tradiții și obiceiuri care
nu au un suport biblic. Ei doresc ca aceste învățături ale lor să fie
acceptate și tratate la fel ca Scriptura!

- amăgitori: folosind cuvinte frumos aranjate, sau câteodată chiar foarte
simple afișând o formă de smerenie, ei doresc să atragă cât mai mulți de
partea lor.
b. versetul 11 ne arată acțiunile lor:

- caută câștig necinstit: acești oameni caută un câștig personal. Deși de
cele mai multe ori pretind că sunt total dezinteresați, realitatea este că ei
caută și fac totul pentru a profita în mod personal.

- dezbină familii: ni se arată roadele învățăturii lor false- ei distrug familii
întregi. Cuvintele sinonime sunt amețesc, zăpăcesc. Efectul produs de
aceste învățături creează dezordine în familii și haos. Aceste familii nu
mai știu ce să creadă, în confuzia creată de acești învățători nu mai știu
ce-i bine, nu mai știu cum să acționeze.

- învață și pe alții: ei își fac timp pentru a învăța pe alții. Aceasta este o
poruncă dată de Domnul Isus Hristos și este necesar ca oamenii să fie
învățați. Dar Cuvântul ne spune că El, Dumnezeu, a dat bisericii păstoriînvățători pentru ca aceștia să facă lucrarea aceasta. Este interesant cum
acești falși învățători își fac timp, în timp ce cei ce ar trebui să o facă nu
au timp.
c. versetul 15 ne arată condiția lor spirituală reală:

- mintea și cugetul le sunt spurcate
- sunt necredincioși și necurați
III. Consecințele ce și le atrag:
a. versetul 16 ne arată că astfel de oameni nu sunt în stare de nici o lucrare
bună. Pe ei nu te poți baza ca să facă ceva bun.
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b. nu-L cunosc pe Dumnezeu: relația lor cu Domnul este una din vorbe, o
relație contrazisă de faptele lor.
c. sunt o scârbă: cuvinte foarte dure ce pot caracteriza pe cineva, dar care
sunt reale în ceea ce-i privește pe acești învățători falși, ceea ce
înseamnă că credincioșii bisericilor trebuie să îi ocolească la fel ca pe un
lucru scârbos.
CONCLUZII
I.

Cerințele morale pretinse în cazul prezbiterilor au justificare. În fiecare
acțiune ce se așteaptă de la ei vedem că este implicată o caracteristică
morală. Prezbiterii nu au dreptul să aleagă din Cuvânt ce anume să
aplice în viața lor și ce anume să aplice în viața membrilor bisericii pe
care îi supraveghează. Înainte de a putea aplica cerințele Cuvântului în
viața altora, ei trebuie să dovedească faptul că și-au aplicat Cuvântul lor
și familiilor lor. I Timotei 3:2 spune că episcopul TREBUIE să fie…
II. Când prezbiterii aplică cu seriozitate Cuvântul în viața lor, atunci au
autoritate să pretindă și celor supravegheați să trăiască în conformitate
cu princpiile biblice. Altfel, ei crează în Biserică o anomalie și
încurajează dezordinea.
III. Cu potrivnicii și cei ce produc dezbinări trebuie să fim clari și hotărâți:
nu ne putem permite să arătăm îngăduință pentru că daunele sunt foarte
mari și de multe ori ireparabile.
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Cap.2. Afirmarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

SFATURI PENTRU BĂTRÂNI
Text: Tit 2:1-2
Cuvântul de aur: Tit 2:1 „Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura
sănătoasă.”
Cuvântul de aur alternativ: 2 Timotei 1: 13. „Dreptarul învățăturilor sănătoase
pe care le-ai primit de la mine, ține-l cu credință și dragostea care este în Hristos
Isus”

INTRODUCERE
Epistola apostolului Pavel către Tit, cât și cele două scrise de același
apostol către Timotei, sunt cunoscute ca epistole pastorale și sunt scrise către
doi păstori tineri. Timotei slujea în biserica din Efes, iar Tit slujea în bisericile
din Creta. În atenția noastră este epistola pastorală adresată lui Tit.
Este interesant de observat că numele destinatarului a influențat
conținutul acestei epistole. Titus înseamnă cinstit, venerabil, vrednic de
cinste. Mereu ni se aduce aminte în această epistolă că cei mântuiți trebuie să
aibă un comportament onorabil, vrednic de cinste. Prima categorie de
credincioși căreia i se adresează apostolul direct este cea a bătrânilor.
În această epistolă putem privi la doi slujitori ai Domnului, la autorul
epistolei și la destinatarul epistolei. Mai întâi să analizăm poziția apostolului
Pavel și felul cum se adresa el celor cărora le scria. El nu se prezintă pe sine
cu cuvintele „Pavel filosof și dr. în teologie” chiar dacă după studiile pe care
le avea era îndreptățit s-o facă, ci el se recomandă cu cuvintele unui om smerit
și născut din nou. „Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos”
De ce apostolul a fost atât de modest și a luat așa o poziție de om smerit?
Pentru că el a învățat cu adevărat de la Cel ce i s-a arătat pe drumul
Damascului, de la Domnul Isus și a înțeles că Dumnezeu lucrează numai cu
„robi” care ascultă și se lasă folosiți în slujire, așa cum îi călăuzește Duhul
Sfânt! De aceea apostolul Pavel scria bisericilor. „Am fost răstignit împreună
cu Hristos și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și
viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Gal.2:20).
Iată de ce Pavel avea maturitatea să dea învățătură și să crească
slujitori destoinici. Tit la rândul său a ajuns și el să aibă maturitatea să crească
pe alții care să slujească în biserici. Deci această lecție se adresează celor
bătrâni pentru a le da sfaturi.
OBIECTIVE
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Să conștientizăm responsabilitatea slujitorilor și bătrânilor bisericii.
Ca slujitori să realizăm importanța de a practica smerenia și blândețea
prin care să se arate chipul Domnului Hristos în noi, dovedind
supunere față de Dumnezeu.
Să avem în vedere și creșterea tinerilor din biserică ce se dedică
pentru slujire, pentru a deveni maturi în credință, ca să fie folositori
viitoarelor generații.

SCHIȚA
I.
II.

Învățătura sănătoasă
Condiția spirituală sănătoasă

ANALIZA
Pentru a putea atinge obiectivele pe care le-am enunțat este nevoie de
două lucruri în viața slujitorilor bisericii și anume de învățătură sănătoasă care
să fie complementată de o conduită sănătoasă.
I.
Învățătura sănătoasă
Prima cerință a apostolului Pavel pentru prezbiterul Tit este ca acesta să
folosească poziția lui de autoritate pentru a oferi o învățătură sănătoasă. Tu
însă vorbește lucruri cari se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Învățătura
sănătoasă este cea care aduce maturitatea spirituală atât de necesară în viața
credincioșilor. Învățătura sănătoasă este cea biblică, cea pe care Dumnezeu
ne-a oferit-o în Scripturi. Apostolul Pavel ne spune că „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea
înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit,
cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”. (2 Timotei 3:16-17)
II.
Condiția spirituală sănătoasă
Versetul doi arată concis caracteristicile pe care Dumnezeu le dorește în
cei care sunt bătrâni. Aceștia sunt atât bătrâni ai Bisericii (prezbiteri) cât și
bătrâni în vârstă, oameni care au o mulțime de ani în umblarea cu Christos.
A. Prima caracteristică necesară pentru cei bătrâni este aceea de a fi treji.
Caracteristica aceasta este absolut necesară deoarece supravegherea
spirituală la care sunt chemați bătrânii presupune o stare de trezie. Somnolența
spirituală naște monștri.
B. Vrednici de cinste este a doua caracteristică enunțată de apostol ca
fiind necesară pentru cei bătrâni.
Cuvântul cere celor tineri să cinstească pe cei vârstnici, dar în același
timp cere celor bătrâni să manifeste o trăire care să inducă la cinstire.
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C. Cumpătați... este o caracteristică ce presupune echilibru, o trăire în
parametrii gândirii echilibrate.
D. Sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare
Sănătatea spirituală a celor bătrâni este necesară mai întâi în credință.
Credința sănătoasă este cea care acceptă fără chestionare doctrinele
apostolilor și aplică în viață aceste învățături. Sănătatea în dragoste presupune
acea maturitate care respinge manifestările firești și dă loc Duhului Sfânt să
producă roada lui binecuvântată. Sănătatea în răbdare înseamnă că cei bătrâni
sunt chemați să suporte cu răbdare lucrurile care apasă asupra lor. Înseamnă
a rămâne sub povară până când Dumnezeu schimbă circumstanțele.
CONCLUZIE
Este necesar ca mai întâi prezbiterii (cei bătrâni) să arate prin viața
lor caracteristicile înșirate de apostolul Pavel: să fie treji, să aibă un
comportament vrednic de cinste, cumpătat, să fie sănătoși în credință, să dea
dovadă de dragoste care se dăruiește și să fie răbdători. Când Pavel dădea
aceste sfaturi lui Tit și altor slujitori, el le spunea cu putere și convingere,
pentru că el însuși trăia ceea ce predica altora. De aceea, se cere ca și noi să
practicăm ceea ce vrem să învățăm pe credincioșii generațiilor care ne
urmează, pentru că astfel aceștia vor ajunge la maturitate și nu vor mai putea
fi abătuți de vreo învățătură străină. Să reținem că Tit, deși tânăr păstor, a avut
o ținută spirituală înaltă, și astfel a fost capabil să arate și altora învățătura
sănătoasă, mai ales celor de curând întorși la Dumnezeu, așa cum era cazul
credincioșilor din insula Creta. Responsabilitatea de a ne îndemna unii pe alții
nu este numai a fraților bătrâni, ci a fiecărui credincios care se pretinde a fi
mădular în trupul lui Hristos. Avem această sfântă datorie de a ne îndemna
unii pe alții și de a păstra o relație corectă atât cu Domnul cât și între noi.
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Cap.2. Afirmarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

SFATURI PENTRU FEMEILE VÂRSTNICE
Text: Tit 2:3-5 „3Spune 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, 4ca să
învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii; 5să fie cumpătate, cu
viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru
ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”
Cuvântul de aur: Tit 2:3a „3Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare
cuviincioasă…”

INTRODUCERE
Cele mai impresionante scrieri ale Noului Testament sunt, dintr-un anumit
punct de vedere, cele scurte. Putem înțelege cât de bogate și importante sunt cărțile
lungi ale Noului Legământ, cum ar fi tratatul de doctrină din Romani, sau istoria
formării bisericii din Faptele Apostolilor. Dar de ce ar folosi Dumnezeu scrieri așa de
scurte ca Iuda, sau 2 și 3 Ioan? Sau cele de față, Tit și Filimon? Când sunt în general
folosite scrierile scurte în materie de învățătură? Răspunsul la aceste întrebări ca și
analiza substanței textului de față vor face obiectul prezentei lecții.

CADRU
Epistola pastorală către Filimon este cea mai scurtă din cărțile Noului
Testament, iar cea către Tit este de asemenea relativ scurtă. Amândouă au fost scrise
dintr-o puternică pasiune și dragoste paternă a sfântului Apostol Pavel față de doi din
„copiii” săi spirituali, Filimon și Titus, și conțin sfaturi și aplicații utile de mare
însemnătate pentru practica unei vieți creștine individuale și de biserică sănătoase și
roditoare, acea viață atât de apt numită de Watchman Nee ca fiind „viața creștină
normală”. De aceea, aceste scrieri nu au avut nevoie de volumul spațial al celor
doctrinare și istorice, nefiind mai puțin importante decât ele însă. În fapt, ele sunt
extrem de importante deoarece „credința fără fapte este moartă”.

OBICTIVE
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Să reamintească surorilor vârstnice din adunare care sunt roadele așteptate
de la ele de către Dumnezeu odată cu trecerea anilor;
Să reîntărească în ele determinarea de a-și îndeplini cu credincioșie
misiunea și datoria față de trupul lui Hristos;
Să stabilească în inima lor motivația corectă care poate, pe de o parte,
produce roada așteptată și necesară, și pe de alta poate canaliza corect
energia credincioaselor mature în adunare.

SCHIȚA
I.
II.
III.
IV.

Caracterul unei femei vârstnice credincioase
Datoria unei femei vârstnice credincioase
Învățătura unei femei vârstnice credincioase
Motivația unei femei vârstnice credincioase

ANALIZA
Surorile vârstnice au un rol special în adunarea sfinților, trupul Domnului Isus,
și ca în orice trup, dacă o parte nu își face datoria bine, tot trupul suferă. În primul
rând, este demn de remarcat cuvântul în original folosit pentru „vârstnice”, și anume
„πρεσβύτις, πρεσβυτιδας” sau „presbutis, presbutidas” , care vine din aceeași
rădăcină cu cuvântul „prezbiter”. Probabil că semnificația cuvântului este mai mult
decât aceea de „în vârstă”, ea având și conotația de „înțeleaptă”. Acest lucru se
înțelege mai bine în urma analizei atente a versetelor de față. Pentru aceasta, va trebui
să facem referiri dese, aproape în mod permanent, la semnificația cuvintelor în
original.
I.
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Caracterul unei femei vârstnice credincioase v.3 „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,…”
a. Purtare cuviincioasă
i. Purtare – în original „katastēma”. Acest cuvânt are
semnificații mai vaste decât cel folosit în românește
„purtare”. Astfel, el înseamnă starea completă în care se
găsește o persoană și care se vădește prin purtarea acelei
persoane, prin atitudinea ei față de alții, față de Domnul
și față de situații. De aceea, deși în multe aspecte purtarea
cuiva poate fi prefăcută, astfel încât să-i ascundă starea și
caracterul adevărat, ea nu poate fi falsificată în toate
aspectele, așa încât oricine cu care petreci mult timp va
ajunge să-ți fie bine cunoscut până la urmă. Abraham
Lincoln avea o vorbă bună: „You can fool all the people
some of the time, and some of the people all the time, but
you cannot fool all the people all the time.” – poți prosti
toți oamenii câteodată, și poți prosti pe unii oameni
întotdeauna, dar nu-i poți prosti pe toți totdeauna.
Concluzia îndemnului în intenția apostolului este nu că
femeile vârstnice trebuie să-și polizeze comportamentul
așa încât să fie plăcut, ci că o natură nouă și un caracter

b.

c.
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polizat de Domnul într-o astfel de soră se va vădi în
purtarea ei superioară.
ii. Cuviincioasă – în original „hieroprepēs”. Și acest cuvânt
are semnificații mult mai adânci decât românescul
„cuviincioasă”. În primul rând, este notabil faptul că el
este folosit doar aici în Noul Testament, ceea ce poate
semnifica faptul că el se adresează foarte specific surorilor
vârstnice. Astfel, el este un cuvânt compus, format din
cuvintele hieros și prepei. Rădăcina primei părți este
cuvântul hieron, sau templu, iar cea a celei de a doua părți
este cuvântul prepo, sau turn, o construcție impunătoare
și expusă vederii, cu alte cuvinte un „turn demn de un
templu”, și prin extensie ceva de o sfințenie, reverență și
cuviință demne de un templu. Se înțelege de aici că planul
și așteptarea lui Dumnezeu pentru femeile vârstnice este
aceea de a se comporta ca și preoții din Templu, cu frică
și reverență, încurajând toate acțiunile și atitudinile care sar potrivi în incinta Templului, și descurajându-le și
eradicându-le din viața lor pe toate cele nepotrivite acelui
loc sfânt. Noi toți suntem de drept (de jure) Templele
Duhului Sfânt, dar cei credincioși ce înaintează în vârstă,
și nu în ultimul rând surorile ce au petrecut mult timp în
credință, trebuie să devină tot mai mult Templele
Sfântului Duh și în fapt (de facto). După acest îndemn
scurt, dar bogat prin bogăția de semnificație a cuvintelor
folosite, urmează o scurtă listă, incompletă dar sugestivă,
a unora din problemele cele mai des asociate cu vârsta
matură. Surorile, și frații de altfel, pot să experimenteze
un progres spiritual incredibil dacă se vor concentra în a
identifica prezența lor în viața personală pentru a le putea
mărturisi Celui ce ne poate curăța și azi prin sângele
minunat de jertfă.
Neclevetitoare – Clevetitor, în original, „diabolos”, din rădăcina
„diaballo”, înseamnă unul care acuză pe nedrept, care denigrează
cu scopuri rele pe alții, care se opune planurilor divine, și de aceea
„diabolic”. Surorile mature sunt îndemnate să se ferească de acest
mare păcat în mod special – pe de o parte deoarece este caracteristic
vârstei, pe de altă parte deoarece este atât de dăunător și de antiplanului lui Dumnezeu și mărturiei lor personale.
Nededate la vin (băuturi alcoolice) – În original, „dedat la vin”
este format din cuvintele „douloō” și „oinos”, care înseamnă
„robit de vin”, cu alte cuvinte cineva care, fără a fi necesarmente

d.

bețiv, este foarte dependent de alcool, nu poate fără. Este indicația
expresă a Cuvântului că o soră credincioasă matură trebuie să fie
un exemplu în această arie pentru celelalte mai tinere. Dependența
de băutură aduce prejudicii majore planului divin cu privire la
fiecare individ, în special în cazul femeilor vârstnice care ar trebui
să demonstreze celor tinere avantajul experienței de o viață de
umblare în credință în privința cumpătării și abstinenței.
Să învețe pe alții binele – În original, această expresie este de fapt
un singur cuvânt compus, și anume „kalodidaskalos”, din
rădăcinile „kalos” și „didaskō”, și ca și în cazul cuvântului
„cuviincioasă”, aici este singurul loc din Scriptură unde este
folosită.
i. Cuvântul „kalos” înseamnă încântător,
excelent,
eminent, ales, superior, prețios, folositor, potrivit,
lăudabil, admirabil, atrăgător, excelent atât ca natură
cât și ca și caracteristici, și de aceea extrem de potrivit
scopurilor pregătite, nobil și bun din punct de vedere
moral, onorabil și aducând onoare, afectând mintea în
mod pozitiv și producând confort și împlinire! Ce cuvânt
bogat, și ce învățătură adâncă într-o singură pronunțare!
ii. Cuvântul „didaskalos” pe de altă parte înseamnă
învățător, sau expert într-un domeniu în vederea educării
altora în același domeniu, de aceea, punându-le împreună
se obține înțelesul că surorile mature trebuie să exceleze
în a-i învăța pe alții (și în speță pe surorile tinere, dar nu
numai) excelența în toate domeniile (al credinței, al
moralei, al comportamentului, al aspectului exterior, etc.).

Toate cuvintele studiate la acest punct definesc caracterul unei credincioase care
a avansat în vârstă prin credință într-un mod sănătos și sfânt, sincron voii lui
Dumnezeu, ajungând astfel să posede calitățile necesare exercitării misiunii ei la
această etapă a vieții așa cum o dorește Dumnezeu și așa cum este de absolută
necesitate trupului Bisericii. Ele nu pot fi produse la comandă, ci sunt roada Duhului
Sfânt în urma unei umblări atente și în ascultare de-a lungul anilor a surorilor
credincioase care-și doresc sfințenia. Concluzia și sfatul care se impune este ca încă
de la vârsta cea mai fragedă, femeile credinței să-și educe dorințele și aspirațiile ca să
aibă ce culege mai târziu ca roadă binefăcătoare a umblării lor cu Domnul, fugind de
lucrurile slabe și facile ale tinereții, căutând să se împodobească mai mult pe
dinăuntru decât pe dinafară: 1Pe.3:3-6 „3Podoaba voastră să nu fie podoaba de
afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea
hainelor, 4ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și
liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau
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odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor;
6
ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-ați făcut voi,
dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva”.
În continuare vom studia datoriile pe care le are o soră vârstnică în adunare și
pentru care are nevoie de calitățile mai sus-menționate dacă este să se achite de ele
cu onoare și fără a se face vinovată în fața Domnului. În privința acestor datorii, să
observăm că toate surorile mature sunt incluse și Cuvântul Domnului nu face nici un
rabat în această privință!
II.
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Datoria unei femei vârstnice credincioase v.4 „…ca să învețe pe
femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii;…”
a. Să învețe femeile mai tinere – Să „învețe” în original are un sens
foarte specializat, diferit într-o oarecare măsură de ceea ce
transmite traducerea. Astfel, cuvântul românesc implică în mod
preponderent actul explicării unui fapt de către femeia matură celei
tinere. În original însă, cuvântul folosit este „sōphronizō”, care
eminamente înseamnă a înțelepți pe cineva, prin exemplu, prin
antrenament, prin îndemn și prin mustrare, într-un cuvânt să
ucenicizeze femeile mai tinere din adunare.
b. Să învețe iubirea de copii și de soț – Este interesant să remarcăm
direcția principală în care trebuie să se producă această „înțelepțire”
a surorilor mai „june” din adunare, și anume iubirea soțului și
iubirea copiilor. Înseamnă, prin implicație, că acestea sunt
domeniile în care femeile tinere ale bisericii vor fi cele mai ispitite
în a păcătui și astfel să producă pagubă trupului Domnului, fie prin
pierderea dragostei față de soț și sau copii (din cauza greutăților,
din cauza iritării ce survine natural între oameni când trăiesc lungă
vreme în proximitate ca urmare a naturii vechi, din cauza planurilor
și aspirațiilor lumești, a carierei, a priorităților puse greșit, a
prieteniilor rele, etc.), fie prin exagerarea nesănătoasă și nebiblică
a acestei „dragoste” (pe nedrept numită așa, ea nefiind biblică, prin
idolatrizare, răsfățare, moliciune față de copii, filozofii lumești,
nepunerea în centrul vieții a Domnului Isus ci a copiilor și/sau
soțului, neglijarea unora în favoarea altora, tratament preferențial
etc.). Surorile mature trebuie să poată și au datoria să le ucenicizeze
pe cele tinere și să le ajute astfel să devină înțelepte în special în
aceste două direcții! Ce mari pierderi suferă trupul Domnului când
femeile tinere nu-și iubesc cu adevărat soțul și/sau copiii! Ce mare
nevoie este în acest ceas târziu ca surorile cu experiență să stea în
spărtură! Doamne ajută!

În continuare vom vedea ingredientele ce trebuie incluse de femeile vârstnice în
regimul de antrenament oferit celor tinere pentru a avea o șansă rezonabilă de succes
(ele se completează și complementează cu învățăturile lecției următoare).
III.
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Învățătura unei femei vârstnice credincioase v.5a „Tit 2:5 să fie
cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune,
supuse bărbaților lor,…”
a. Femeile tinere să fie cumpătate – În original „sōphrōn”, un cuvânt
deja cunoscut datorită rădăcinii comune cu un cuvânt anterior
(sophronizo), însemnând înțelepciune, moderație, sobrietate, cu
instincte și sentimente disciplinate și în ascultare de Duhul Sfânt,
cu minte sănătoasă. Tinereții îi lipsesc aceste calității aproape în
mod invariabil, de aceea, ele fiind obținute ca roadă a Duhului Sfânt
în timp, ajutorul surorilor cu experiență este indispensabil în
reproducerea lor în cele tinere.
b. Femeile tinere să aibă o viață curată – În original, „curat” este
exprimat prin „hagnos”, din aceeași rădăcină cu „hagios” (sfânt),
cast, pur, fără vină. O astfel de viață exclude în mod absolut flirtul,
glumele nesărate și fără perdea, aluziile, discuțiile și privirile
sugestive, îmbrăcămintea lipsită de modestie și pudoare, în general
orice comportament sau gând întreținut care poate potențial să
producă fie în cel ce acționează fie în cel ce recepționează acțiuni
sau gânduri păcătoase. Câteodată, ba poate chiar de cele mai multe
ori, datorită lipsei de experiență și dintr-o dorință firească de a fi
apreciate și iubite, femeile tinere păcătuiesc în această privință fără
să realizeze, aceasta neminimizând însă impactul negativ asupra
trupului adunării. De aceea, rolul și datoria femeilor experimentate
este să le educe în această privință pentru a le ajuta să ducă o viață
fără vină, ireproșabilă și din acest punct de vedere („hagnos”)
c. Femeile tinere să-și vadă de treburile casei – În original, expresia
„să-și vadă de treburile casei” este concentrată într-un singur
cuvânt compus, și anume „oikouros”, compus din „oikos” și
„ouros”.
i. „oikos” – locuință, casă, cămin
ii. „ouros” – păzitor, gardian.
Cu alte cuvinte, păzitoare a căminului, cea care are grijă de casă.
Sensul foarte specific din grecește este acela de „casnică”, ceea ce
se poate vedea și din alte cuvinte compuse în care apare expresia
„ouros”: „thurōros”, portar (gardian al ușilor, din „thura” – poartă,
ușă și „ouros”); „kēpouros”, grădinar (gardian al grădinii, din
„khepos” – grădină și „ouros”), etc.

d.

e.

Femeile tinere să fie bune – În original, „agathos”, adică având o
natură bună și plăcută, fiind folositoare și cu acțiuni salutare,
plăcute, agreabile, vesele, distinse, exprimând mai mult fericire
decât tristețe cu starea lor, onorabile și drepte.
Femeile tinere să fie supuse soților lor – În original pentru „supuse”
se folosește cuvântul compus „hupotassō”, format din „hupo” –
dedesubt, sub, și „tassō”, a aranja, a ierarhiza, a pune într-o
anumită ordine. Se înțelege deci că femeile trebuie să se considere
plasate de Dumnezeu într-o ierarhie în care soțul are autoritate
asupra soției. Consecințele acestui fapt sunt următoarele: femeia
trebuie să se supună deciziilor soțului, trebuie să-i accepte rolul de
supraveghetor peste viața ei, să-i ceară sfatul și să-i accepte
îndemnurile.

Ce pletoră de calități extraordinare pot lua ființă în surorile tinere dacă cele mai
avansate în credință își iau în serios chemarea de a le uceniciza și ajuta. Surorile sfinte
din generațiile precedente luau foarte în serios aceste cerințe ale Cuvântului și
ajungeau să-și dorească foarte mult pentru sine și pentru copii aceste roade ale
Duhului Sfânt. Nu este de mirare deci că se întâlneau foarte des în popor ca nume
pentru fete cuvintele din original studiate în acest pasaj: Agata, Sofronia, Sofia etc.
Ceea ce omul își dorește foarte, foarte tare, ajunge în general să posede, de aceea să
învățăm să dorim dorințele Domnului Isus pentru viața noastră!
IV.

Motivația unei femei vârstnice credincioase v.5b „…pentru ca să
nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.”

În această ultimă parte a textului nostru, observăm grija specială acordată de
Duhul Sfânt motivației care trebuie să le însuflețească pe surorile angrenate în
misiunea de ucenicizare a surorilor tinere. Astfel, nu tradiția, oricât ar fi ea de bună,
nu simțul datoriei, oricât ar fi el de adevărat și onest, nu dedicarea față de biserică,
oricât ar fi ea de lăudabilă și necesară, nici orice altceva, oricât de nobil și adevărat,
ci deasupra tuturor acestora trebuie să troneze o dorință sinceră, adâncă, izvorâtă din
dragostea de Dumnezeu, și anume aceea ca onoarea Domnului să nu fie știrbită. O
astfel de motivație a caracterizat pe toți marii oameni ai lui Dumnezeu. E de ajuns să
ne aducem aminte de Moise pentru care onoarea lui Dumnezeu a fost mai importantă
ca orice: Exod.32:10-12 „10Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva
lor: și-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare.” 11Moise s-a
rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia
Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu
mână tare? 12Pentru ce să zică egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i
omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului”? Întoarce-Te din iuțeala
mâniei Tale și lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău.”
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Tot așa, motivația principală a credincioaselor vârstnice trebuie să fie dorința de
a apăra și menține neștirbită onoarea lui Dumnezeu. A nu se vorbi de rău Cuvântul
lui Dumnezeu ar trebui în fapt să fie preocuparea principală a tuturor în adunare, însă
cum vor învăța cei tineri aceasta dacă cei în vârstă nu o au ca prioritate?! Să ne
întrebăm permanent dacă ceea ce facem ,ceea ce gândim, prietenii noștri, acțiunile
noastre, bugetul nostru, etc păzesc sau știrbesc slava Domnului.

ÎNTREBĂRI
I.
II.
III.
IV.

Care sunt calitățile principale care ar trebui să fie prezente în
caracterul unei femei vârstnice credincioase?
Care sunt datoriile unei femei vârstnice credincioase față de adunarea
sfinților?
Ce învățături trebuie să dea o femeie vârstnică credincioasă celor mai
tinere?
Care trebuie să fie motivația primordială care să o energizeze pe
femeia vârstnică credincioasă?

CONCLUZII
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Pasajul de față reamintește surorilor vârstnice din adunare care sunt roadele
așteptate de la ele de către Dumnezeu odată cu trecerea anilor: un caracter
duhovnicesc, plin de evlavie și frumusețe interioară, care să le ferească de
clevetire și lucruri nefolositoare precum consumul de alcool sau alte
asemenea lor, și să le facă demne și calificate în a se erija ca antrenoare ale
tinerei generații de femei din biserică.
De asemenea, versetele studiate au puterea, dacă sunt luate la inimă, să
reîntărească în ele determinarea de a-și îndeplini cu credincioșie misiunea și
datoria față de trupul lui Hristos: ridicarea în mod activ a unei generații noi
de femei credincioase, capabile la rândul lor să dea vestea bună mai departe
în primul rând copiilor lor, și mai târziu generațiilor următoare;
Textul biblic are grijă să stabilească în inima lor și a noastră motivația
corectă care poate, pe de o parte, produce roada așteptată și necesară (un
caracter duhovnicesc), și pe de alta poate canaliza corect energia
credincioaselor mature în adunare spre ucenicizarea femeilor tinere după o
voie plăcută Domnului.

Cap.2. Afirmarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

SFATURI PENTRU FEMEILE TINERE
Text: Tit 2:4-5
Cuvântul de aur: Tit 2:4 „Ca să învețe pe femeile mai tinere sa-și iubească soții și
copiii...”

INTRODUCERE
Trăim într-o lume în care lupta pentru emanciparea femeii a schimbat foarte mult
profilul femeii în general și mai ales al celei tinere. Modelele pentru tinerele de astăzi
sunt tot mai mult vedetele de la Hollywood ori tot felul de reviste și tot mai rar femeile
bibliei. In acest context tinerele căsătorite au nevoie sa fie îndrumate și sfătuite.
Aceasta slujba nu este deloc ușoară. Ea necesita persoane potrivite și o atitudine
corespunzătoare. In cele doua versete care constituie lecția noastră vom încerca sa
vedem care sunt persoanele potrivite pentru aceasta slujba și care conduita femeii
tinere.

OBIECTIVE





Să înțelegem cum putem fi eficienți în sfătuirea femeilor tinere.
Să înțelegem ca exista persoane potrivite pentru a da sfaturi femeilor tinere.
Să înțelegem rolul femeilor tinere în familie și biserica.
Să înțelegem conduita femeii tinere.

SCHIȚA
I.
Sfătuitorii femeilor tinere
Textul lecției noastre începe cu prezentarea persoanelor potrive în sfătuirea celor
tinere.
A. Femeile vârstnice
Prima categorie de persoane, indicată de apostolul Pavel, este cea a femeilor în
vârstă. Ele sunt cele mai indicate, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, au
trecut pe aici, deci au experiența necesara și sunt cele ce le pot înțelege cel mai bine
pe cele tinere. Apoi, cred, sunt cele mai ușor acceptate de cele tinere și nu în ultimul
rând prezinta „riscul” cel mai mic. Se cunosc destule cazuri de „consiliere” care au
sfârșit în mod dezastruos.
B. Păstorii și prezbiterii
A doua categorie ar fi cea a prezbiterilor și păstorilor. Asta rezultă, implicit,
din faptul că apostolul Pavel dă aceste sfaturi, el făcând parte din aceasta categorie de
persoane. In altă parte Pavel îi cere lui Timotei, să învețe pe cele tinere ca pe niște
surori. Asta înseamnă că persoanele investite de biserică cu autoritate sunt potrivite
pentru aceasta slujbă.
C. Învățătorii și profesorii
Aș aminti acum o altă categorie: a învățătorilor și profesorilor. De multe ori
cei tineri acordă foarte mare credit învățătorilor lor (uneori chiar mai mult decât
părinților).Trebuie subliniată importanța atitudinii în astfel de situații. Lui Timotei
apostolul Pavel îi spune să le sfătuiască pe cele tinere ca pe niște surori. O atitudine
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potrivită nu numai că face aceasta slujba eficientă, ci și te ferește de surprize
neplăcute.
II.

Sfaturile date femeilor tinere

A. Primul sfat pe care apostolul Pavel îl da femeilor tinere este să-și iubească
bărbații.
Ar trebui sa fie de la sine înțeles ca tinerele căsătorite să-și iubească soții, dar
faptul ca 50% din familii sfârșesc în divorț, ne arată ca aceasta este o problemă foarte
serioasă. La căsătorie se produce o schimbare drastică, fiecare vine dintr-un mediu
diferit, cu un mod diferit de gândire, obiceiuri diferite....cei doi încep un nou mod de
viață. Acomodarea la noul mod de viață, în doi, nu este deloc ușoară dar este mult
ajutată daca femeia își iubește bărbatul.
B. Să țină în echilibru îndatoririle de soție și cele de mamă
Alta schimbare majoră în familie este apariția copiilor. Femeia tânără este
chemată să păstreze un echilibru între rolul de soție și cel de mamă. În continuare
femeia tânără este îndemnată să fie cumpătată. C.S. Lewis spune despre cumpătare
că este una dintre cele mai importante caracteristici pe care trebuie să le aibă creștinul.
Acest
lucru
este
valabil
și
în
cazul
tinerei
căsătorite.
Cumpătare înseamnă echilibru, balansare, nepărtinire....și ea, femeia tânără este
chemată să păstreze echilibru în atâtea sfere ale vieții:
 între mama ei și mama soțului ei.
 între copiii ei și bărbatul ei .
 între profesie și casa.
 între „bucătărie” și „bibliotecă”.
C. Următorul îndemn al apostolului este să fie cu viață curată.
Tânăra căsătorită trebuie să înțeleagă că de-acum toate relațiile și legăturile ei se
schimbă. Aici femeia tânără are un avantaj: este relativ la începutul legământului
făcut cu soțul ei, și la începutul relației intime.
D. „Să-și vadă de treburile casei” este următorul sfat și unul nu ușor de
împlinit, în timpurile de azi, când profesia, de exemplu, este considerată mai
importantă decât familia.
E. „să fie bune” continuă textul nostru.
Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui ,spune Solomon în Proverbe.
Asta, este adevărat cu atât mai mult în cazul tinerelor căsătorite. Nu frumusețea, nici
inteligența ...îl atrage cel mai mult pe soț către soția lui, ci bunătatea ei. Ca să
argumentez acest punct de vedere aș aminti că atâtea căsătorii de tip Hollywood s-au
terminat în divorț.
F. „supuse bărbaților lor” o alta cerință deloc populară pentru vremurile
noastre.
După ce dă aceste sfaturi și cerințe, apostolul Pavel le dă un motiv femeilor tinere
pentru respectarea acestor sfaturi și anume: să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui
Dumnezeu.

ÎNTREBĂRI
1.
2.
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Reușești să fii echidistantă fată de „ai tăi” și față de „ai lui”?
Cum păstrezi echilibru între rolul de soție și mama?

3.

Ce consideri mai important: profesia sau familia?

CONCLUZII
În biserica sunt toate generațiile împreună. De aici rezultă frumusețea și tăria
ei, dar și complexitatea ei.
Femeile tinere sunt o verigă importanta în acest angrenaj al comunității. Mai
mult ele aduc pe lume și pregătesc generațiile viitoare.Ca să-și îndeplinească bine
rolul au nevoie să fie sfătuite și îndrumate. Succesul acestei slujbe depinde foarte
mult de persoana care o face și de atitudinea pe care o are.
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Cap.2. Afirmarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

SFATURI PENTRU TINERI
Text: Tit 2:6-8
Cuvântul de aur: Tit 2:6 „Sfătuiește, de asemenea, pe tineri să fie cumpătați”.
Cuvinte prețioase: Ps.119:9 „Cum își va ținea tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după Cuvântul Tău”. Ioan 17:17 „Sfințește-i prin adevărul Tău,
Cuvântul Tău este adevărul”.

INTRODUCERE
Biserica în care cu adevărat membrii trăiesc după îndemnurile Bibliei, este
o entitate foarte interesantă. Este uimitor de frumos și încurajator să întâlnești biserici
și creștini care pun în practică lucrurile lăsate de însuși Domnul Isus, Capul Bisericii
și, lucrul acesta te îndeamnă, cu siguranță, să meditezi la propria-ți umblare, dând, în
același timp, slavă lui Dumnezeu, care dă, de fapt, „și voința și înfăptuirea”. Alcătuită
din persoane diferite, de diverse vârste, cu trecut și cu trăsături cât se poate de variate
și încărcate, Biserica vie este un trup viu, care funcționează pe baza unității și
autorității Duhului Sfânt, având ca liant legătura dragostei frățești sub acoperirea și
călăuzirea iubirii și păcii Domnului Isus. Cu toate oscilațiile bisericii și a societății
de-a lungul timpului, învățătura Cuvântului este aceeași și sfaturile biblice sunt la fel
de adevărate și aplicabile astăzi ca și atunci când au fost prezentate pentru prima dată.

OBIECTIVE
1. Să analizăm sfaturile specifice din text;
2. Să ne verificăm cum stăm față de aceste sfaturi;
3. Să identificăm motivațiile din spatele ascultării sau neascultării de aceste sfaturi;
4. Să observăm rezultatele ascultării și consecințele neascultării.

ANALIZA
Veridicitatea Bibliei stă și în faptul că ea este o carte exhaustivă în sensul că
conține tot ce privește viața și evlavia. Ea cuprinde legi și porunci divine, dar oferă și
informație cu privire la aplicarea lor practică in poporul lui Dumnezeu, cu exemple
concrete de binecuvântări, în cazul ascultării, și consecințe dezastruoase, în cazul
neascultării. Ea descoperă sfințenia lui Dumnezeu și păcatul omului dar oferă și
soluția pentru rezolvarea problemei prin jertfa supremă a Mielului Sfânt Isus.
Exemplară, în același sens, este și realitatea bisericii, în mod specific, în raport cu
armonizarea relațiilor dintre grupurile de vârstă. Domnul Isus a spus „Aceasta este
porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste
decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13) și apoi a demonstrat
lucrul acesta mergând la cruce. Apostolul Pavel a călătorit, a predicat Evanghelia și
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a înființat biserici dar s-a îngrijit direct și de păstrarea învățăturii și practicii potrivite
cu Adevărul.
Sfaturi
În general, sfaturile bune vin de la cei „calificați” să dea sfaturi, și anume de
la oameni cu experiență la cei neexperimentați, de la cei care au umblat mult și
aproape de Domnul la cei care sunt la începutul sau pe parcursul umblării (sau care
s-au îndepărtat), de la bătrâni către tineri, etc.
Este experiența o condiție obligatorie pentru a da sfaturi? _____________________
Care sunt diferențele majore dintre sfaturi și porunci? ________________________
Sfaturile au doua aplicații directe: fie să stimuleze acțiuni și manifestări pozitive,
folositoare, fie să descurajeze comportamente și trăsături negative, distructive. De
asemenea, din punctul de vedere al originii (cine inițiază acțiunea), sunt sfaturi care
se cer de către cei ce sunt la nevoie sau doresc să fie înțelepți și sfaturi care se dau de
către cei cu autoritate.
1. Cumpătarea (în engleză, „sober minded”)
A fi cumpătat în minte și trup, conform definiției din originalul grecesc al
Scripturii, este a fi:
a. calm, detașat, imparțial – nu strâmb, plin de prejudecăți, sub imperiul
pasiunilor sau al sentimentelor; cu judecată, așezat;
b. balansat, cu o părere moderată despre sine;
c. precaut – adică dând atenție tuturor circumstanțelor și consecințelor posibile
și/sau probabile;
d. sănătos la minte:
 în felul cum folosim resursele la dispoziție: timp, finanțe, bunuri;
 în ceea ce gândim: nimeni să nu aibă despre sine o părere mai bună
decât se cuvine, să aveți în voi gândul lui Hristos.
În continuare, Tit trebuia să dea sfaturi prin exemplul personal.
2. Fapte bune (în engleză, pattern of good works)
Exemple de fapte bune: cele din Gal 5:22,23. Alte exemple: mărturie (
mărturisirea evangheliei), temele de casă, politețea, respectul cuvenit celor cuveniți
la timpul potrivit (pentru părinți, pentru bătrâni), milă (compasiune pentru bolnavi și
cei în necazuri), empatie față de cei de alt fel (dar nu pentru păcat, înțelegere pentru
oameni diferiți de noi).
3. Curăție (în engleză, integrity)
4. Vrednicie (în engleză, incorruptibility)
5. Vorbire sănătoasă (în engleză, sound speech): vom da socoteală de fiecare
cuvânt pe care l-am rostit.
6. Vorbire fără cusur (în engleză, that cannot be condemned).

CONCLUZIE
Poate ne întrebăm „de ce” trebuie, ca și tineri, să urmăm aceste sfaturi și
găsim unele răspunsuri care ne plac, cum ar fi: „așa este bine”, „nu-i frumos să nu
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asculți de părinți, pastori, prezbiteri, șefi, guvern, etc”. Dar adevărata motivație o
găsim în versetele 11-15 din Tit 2: „Căci HARUL lui Dumnezeu care aduce mântuire
a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în
veacul de acum cu CUMPĂTARE, DREPTATE ȘI EVLAVIE, AȘTEPTÂND
FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE ȘI ARĂTAREA SLAVEI MARELUI NOSTRU
DUMNEZEU ȘI MÂNTUITOR ISUS HRISTOS”.
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Cap.2. Afirmarea Învățăturii Sănătoase în Biserică

SFATURI PENTRU ANGAJAŢI
Text: Tit 2:9-10
Cuvântul de aur: Tit 2:9a „Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor…”.
Versetul de aur alternativ: Ef.6:5 „Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești,
cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos”.

INTRODUCERE
Cei mai mulți dintre noi ne aflăm în postura de angajați. Unii se află în
postura de angajatori. Dacă toți am fi angajați nu ar mai fi angajatori. Dacă toți am fi
angajatori nu a mai fi angajați. In aceste situații nu ar fi probleme între angajați și
angajatori. Dar nu pot fi numai angajați sau numai angajatori și ca atare apare un cerc
în care se generează probleme. Aceste problem sunt văzute diferit de către cele două
categorii: angajații au anumite pretenții de la angajatori și în cazul în care nu le sunt
satisfăcute acuză pe angajatori, iar angajatorii acuză pe angajați. Se formează astfel
un cerc vicios.
Pentru eliminarea divergențelor este necesar ca între angajați și angajatori să
fie tot timpul relații de reciprocitate. Unde nu există aceste relații, lucrurile vor merge
din rău în mai rău. Într-un conflict de acest gen ambele părți vor avea dreptate.
Motivația? Percepțiile sunt diferite. Unul are responsabilitate, investiție, cheltuieli
mari, poziție socială iar celălalt își cheltuie efortul, își neglijează problemele, etc.
Dacă diferențele culturale, sociale etc., nu sunt de așa natură încât punctele de vedere
ale celui cu care se discută să fie înțelese, animozitățile nu vor fi eliminate, ba din
contra se vor accentua.

OBIECTIVE




Să înțelegem obligativitatea de a asculta și înțelege pe interlocutor,
punându-ne în situația lui, făcând abstracție de interesele noastre.
Să căutăm să stăpânim firea eului, care întotdeauna dorește să primească mai
mult și să ofere cât mai puțin.
Să înțelegem că atât stăpânii drepți sau nedrepți, cât și angajații credincioși
sau necredincioși sunt îngăduiți de Dumnezeu, care-i va judeca.

SCHIȚA
I.
II.
III.

Sfaturi pentru slujitorii Domnului.
Sfaturi pentru angajatori.
Sfaturi pentru angajați.

ANALIZA
Pavel îndeamnă pe credincioșii de toate vârstele să fie raționali și cumpătați.
Cumpătarea nu este ceva înnăscut. Se capătă prin pocăință și luptă spirituală cu sinele.
Cumpătarea este un simț al măsurii, pe care ți-l aplici, și are ca efecte vizibile acțiuni
de restrângere, temperare, cruțare, economisire, menajare, îndrumare, sobrietate,
austeritate, înfrânare, etc. În general cunoaștem cumpătarea în direcție riguros
restrictivă. Înțelegem cumpătarea prin a nu face anumite lucruri. Această înțelegere
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defectuoasă ne face să nu vedem partea pozitivă, în sensul că nu vedem ce trebuie să
facem. În familie, dar și în biserică mulți au căpătat un comportament bazat pe NUuri, și au o listă de care se ține cu strictețe. La majoritate în general răspunsurile sunt
de natură: „Noi nu facem aceasta” sau „ Noi nu spunem asta”, ceea ce a determinat
pe mulți copii să meargă la polul opus. Ei au ignorat restricțiile și au lărgit zona
permisivității morale și etice, care iarăși nu este bună.
Când spunem despre cineva că nu are cumpătare spunem că nu are
moderație, dar indirect spunem că nu este disciplinat și că posedă o doză mare de
egoism instinctual .
I.

Sfaturi pentru slujitorii Domnului

Tit 2:9 „Sfătuiește pe....” (1Ti 6:2)... „Învață pe oameni aceste lucruri, și spunele apăsat”. Slujitorii au obligația de a se adresa tuturor celor pe care-i păstoresc. Ei
trebuie să se intereseze de problemele specifice fiecărui membru și să caute să-l
sfătuiască. Numai sfătuirea nu este suficientă. Este necesar să se treacă la nivelul
următor: la a-i învăța. Învățatul nu este un lucru ușor pentru cei ce nu sunt dispuși să
învețe, ci este chiar detestat, iar învățătorii, care ar trebui prețuiți. nu de multe ori
sunt vorbiți de rău și etichetați cu adjective nejustificate. După acești doi pași slujitorii
trebuie să-l facă și pe al treilea: „spune-le apăsat”. La prima vedere pare că se intră
în zona conflictuală. Dar nu este așa. Mulți nu înțeleg anumite lucruri până nu sunt
„zgâlțâiți” – „scuturați” să se trezească.
II.

Sfaturi pentru angajatori
În general angajatorii provin din rândul angajaților. Ca angajați au fost
nemulțumiți de comportamentul angajatorilor lor și devin ei angajatori pentru a duce
la un nivel mai accentuat atitudinea angajatorului. Sfaturile sunt generale dar se pot
particulariza. Ef.6:8-9 „...căci știți că fiecare.... fie slobod, va primi răsplată de la
Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei;
feriți-vă de amenințări, ca unii cari știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer, și că
înaintea Lui nu se are în vedere fața omului”. Nimeni nu trebuie să uite că ceea ce are
i-a fost dat de Dumnezeu. Cel rău îi va induce în minte și inimă ideea că tot ce are el
și-a ridicat prin iscusința și puterea lui.
Unui angajator Dumnezeu nu-i îngăduie să arate nici măcar intenția de a
face rău cuiva pentru a-l intimida sau pentru a obține ceva de la cei angajați sau care
urmează să fie angajați. 1Ti 6:1 „…să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată
cinstea, ca Numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău”.
Un angajator creștin trebuie să fie vrednic de toată cinstea. Aceasta înseamnă
că el trebuie să-și asume responsabilitatea, aprecierea, respectul. Nu să pretindă
respect, ci să dea respect. El trebuie să fie cumpătat, înțelept, drept, blând, în stare să
învețe și pe alții, să se țină de cuvânt, să fie în stare să înfrunte pe potrivnici, să nu fie
bețiv, încăpățânat, gâlcevitor, sau iubitor de bani.
III.

Sfaturi pentru angajați
Tit 2:9-10 “ Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în
toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă
de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru”. Dumnezeu cere angajaților să dea dovadă „de o desăvârșită
credincioșie”. Când auzim aceasta poate ne gândim la credință, dar nu la
credincioșie. Este diferență între ele. Una este Ev.11:1 „Și credința este o încredere
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neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile cari nu se
văd”. Credincioșia este parte din Dumnezeu, este o trăsătură a caracterului Lui.
Ev.11:11 „Prin credință și Sara, ...fiindcă a crezut în credincioșia Celui ce-i
făgăduise”. Osea 2:20 „te voi logodi cu Mine prin credincioșie, și vei cunoaște pe
Domnul!”
Pentru creștini, credincioșia este roada unei vieți trăite în Duh – roada
Duhului. Angajatul este îndemnat la „desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul
cinste învățăturii lui Dumnezeu”, înseamnă că trebuie să vestească prin fapte
credincioșia Domnului nostru. El este chemat să dovedească credincioșia în încercări.
Fiecare să poată să spună: Eu am experimentat credincioșia lui Dumnezeu față de
mine lăsându-L pe El să croiască drumul pe care îl vrea El pentru mine.
Tit 2:10 „…să nu fure nimic…”. Angajatul nu trebuie să fie hoț. Hoțul stă la
pândă în locuri dosnice și acționează pe neașteptate. Hoțul „creștin” este ipocrit, fiind
întruchipat de Iuda și de fariseii care furau, dar propovăduiau interdicția furtului. Cei
care totuși au căzut, sunt îndemnați: Ef.4:28 „Cine fura, să nu mai fure; ci mai de
grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit”.
Rezolvarea problemelor cu pile, relații, mită, acțiuni pe ușile din dos
dovedește nu numai lipsa credincioșiei dar și lipsa credinței că Dumnezeu poate
rezolva problemele tale și de aceea mai are nevoie de puțin ajutor. Dar aceste
rezolvări în final au semnul de egalitate cu hoția. Prin acesta se vinde marfă
contrafăcută în locul celei de firmă.
Hoția poate fi spirituală Col 2:8 „Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu
filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare
ale lumii, și nu după Hristos”. Tot hoție este furtul de identitate, de inițiativă, clonarea,
plagiatul etc. Aceste furturi nu sunt cu nimic mai prejos ca furtul de posesiuni.
Tit 2:9 „să nu le întoarcă vorba” să nu răspundă obraznic, să nu dea dovadă
de prost crescut, să nu fie impertinent, om fără rușine. Col 3:22 „Robilor, ascultați în
toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți supt ochii lor, ca
cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii cari vă temeți de
Domnul”. Un angajat creștin nu trebuie să fie fățarnic, lipsit de sinceritate, prefăcut,
fals. El nu poate fi un lup îmbrăcat în piele de oaie.

CONCLUZII
Firea pământească își pune amprenta atât pe angajat cât și pe angajator.
Angajatorii pot fi blânzi și buni sau pot fi greu de mulțumit. Angajații pot fi
credincioși sau fățarnici. Angajatorii credincioși sunt desconsiderați, disprețuiți,
păcăliți de angajații zis „credincioși” deși cei dintâi le fac bine. Aceeași situație se
găsește și la angajații cu adevărat credincioși și anume sunt nedreptățiți de angajatori
“credincioși” când aceștia caută să-și onoreze datoriile față de alții nedreptățindu-și
frații angajați.
Vestea din această lecție este (Ef.6:8): „căci știți că fiecare, fie rob, fie
slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut”.
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Cap.3. Aplicarea Învățăturii Sănătoase în Societate

SUPORTUL PENTRU TRĂIREA ÎN EVLAVIE
Textul: Tit 2:11-15
Cuvântul de aur: Tit 2:11-13 „11Căci harul lui Dumnezeu, care aduce
mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 12și ne învață s-o rupem cu
păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare,
dreptate și evlavie, 13așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.”
INTRODUCERE
Textul acesta prezintă într-o formă clară și concisă una dintre cele
mai importante și uneori înțelese greșit învățături ale Bibliei: harul lui
Dumnezeu și lucrarea lui în viețile noastre. O definiție simplă a harului este
„darul nemeritat al lui Dumnezeu”, sau „favorul divin”.
OBIECTIVE



Să devenim conștienți de standardul trăirii vieții primită de la
Dumnezeu prin har;
Să înțelegem că baza acestei trăiri este harul lui Dumnezeu.

SCHIȚA LECȚIEI
I.
II.
III.
IV.

Arătarea harului (2:11, 14)
Lucrarea harului (2:11, 12)
Speranța harului (2:13)
Slujitorul harului (2:15)

ANALIZA
Arătarea harului (2:11, 14)
Paragraful acesta începe cu conjuncția „căci”, care îl leagă tematic de
pasajul precedent. Versetele de la 1 la 10 conțin porunci privitoare la
comportamentul credincioșilor; pasajul nostru îl justifică pe cel de dinainte,
dând un motiv pentru care credincioșii trebuie să trăiască în evlavie: harul lui
Dumnezeu.
Despre harul acesta ni se spune că a fost arătat, sau manifestat.
Evident, aceasta este o referință la faptul istoric al întrupării Domnului Isus,
și la lucrarea Lui de salvare a omenirii. Apostolul Ioan, în primul capitol al
evangheliei sale, ne spune același lucru: Harul și adevărul au venit prin Isus
Hristos (Ioan 1:17). În textul nostru, în versetul 14, Pavel arată atât conținutul
a ceea ce înseamnă har, cât și însemnătatea harului pentru viața noastră de
credincioși. În ce constă, practic, harul? Hristos s-a dat pe Sine Însuși pentru
noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege. Această „dare” nu este altceva
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decât darea la moarte, sau suferirea pedepsei pe care o meritam noi;
formularea aceasta este foarte similară cu cea din Ioan 3:16, unde din nou ni
se spune că Dumnezeu „a dat pe singurul Lui Fiu”. Scopul pentru care
Domnul Isus a luat asupra Lui pedeapsa noastră și ne-a eliberat astfel din
fărădelege, este ca fiind liberi de păcat să fim plini de râvnă pentru fapte bune.
Lucrarea harului (2:11, 12, 14b)
Întâi, harul aduce salvare pentru toți oamenii. Salvarea este mai mult
decât o absolvire de vina păcatelor noastre (prin darea la moarte a
Salvatorului), ea include de asemenea răscumpărarea de sub puterea păcatului
și sfințirea în timpul prezent; în viitor salvarea este sinonimă cu glorificarea.
Textul original în greacă permite o citire alternativă a acestei propoziții:
„Harul Lui Dumnezeu care aduce mântuire s-a arătat la toți oamenii”. Citirea
aceasta face manifestarea harului vizibilă în fața tuturor oamenilor, dar nu
afirmă disponibilitatea mântuirii pentru toți oamenii (însă nici nu o neagă). În
timp ce unele traduceri au ales aceasta a doua interpretare (de ex. NIV), prima
versiune are avantajul de a fi în concordanță cu alte afirmații clare ale
Scripturii, de exemplu 1 Timotei 4:10 unde se afirmă ca Dumnezeu este
mântuitorul tuturor oamenilor.
În al doilea rând, harul ne învață. Cuvântul din original semnifică
„educarea unui copil”, și implică mai mult decât prezentarea unor învățături
sau precepte; ca într-o școală, educația dată de harul lui Dumnezeu implică
aplicarea practică a învățăturii, corectarea, și disciplina. Două sunt aspectele
educației harului: unul de negare și celălalt de afirmare. Harul ne învață, mai
întâi, s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Traducerea românească
„s-o rupem” surprinde excelent intenția originalului de a cere încetarea
imediată și totală a vechiului fel de viață. Acest fel vechi de viață a fost
caracterizat de „păgânătate” și de „poftele lumești”. Cuvântul tradus
„păgânătate” este „asebeia” și înseamnă lipsa de respect față de Dumnezeu,
care se manifestă în ignorarea totală a lui Dumnezeu; este opusul evlaviei.
Poftele lumești sunt dorințele păcătoase cultivate de lume, înțeleasă ca sistem
controlat de Diavolul și opus lui Dumnezeu. Ioan le sumarizează în 1 Ioan
2:16. Mai departe, după ce am încetat felul vechi de viață, harul ne învață să
trăim într-un fel nou: cu cumpătare, dreptate, și evlavie. „Cumpătare” este
autocontrol; „dreptatea” reprezintă aici aspectele practice, aplicate în fapte în
trăirea cotidiană a neprihănirii date de Dumnezeu; „evlavie” („eusebeia” în
greacă) este o adâncă reverență fată de Dumnezeu, care se manifestă într-o
trăire al cărei scop este să placă lui Dumnezeu.
Speranța harului (2:13)
Harul ne învață ca „în veacul de acum” să o rupem cu trecutul
păcătos, dar de asemenea să anticipăm cu bucurie veacul viitor, inaugurat de
revenirea în slavă a Domnului Isus. În măsura în care manifestarea (în trecut)
a harului lui Dumnezeu, și lucrarea lui în prezent ne motivează să trăim vieți
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vrednice de pocăință, în aceeași măsură așteptarea aceasta a revenirii
Domnului Isus (în viitor), ar trebui să facă același lucru. Din nou, apostolul
Ioan scrie în 1 Ioan 3:3 „Cine are nădejdea aceasta în El se curățește după
cum El este curat”. În mod deosebit de notat aici este formula cu care este
numit Domnul Isus: marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos – o
afirmare clară și neechivocă a Dumnezeirii Domnului Isus.
Slujitorul harului (2:15)
Ultimul verset al pasajului se adresează lui Tit, și prin extensie tuturor
celor cărora Domnul le-a încredințat slujba de a fi mesageri ai harului Său.
Responsabilitatea unui asemenea om este întreită: spune, sfătuiește, mustră;
„lucrurile acestea” se referă la întregul pasaj dinainte, de la versetul 1 până la
14; observați simetria dintre versetul 1 și versetul 15, care încadrează restul
capitolului.

CONCLUZIE
Harul lui Dumnezeu, arătarea și lucrarea lui, și speranța pe care ne-o dă
formează baza și motivația trăirii noastre în evlavie.
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Cap.3. Aplicarea Învățăturii Sănătoase în Societate

SUPUNEREA FAȚĂ DE AUTORITĂȚI
Text: Tit 3:1-7
Cuvântul de aur: Romani 13:1 „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte ;
căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile cari sunt, au
fost rânduite de Dumnezeu.”

INTRODUCERE
Poporul la cucerirea Canaanului, țară pe care a primit-o prin făgăduință de
la Dumnezeu, trebuia să se supună Cuvântului lui Dumnezeu dat prin Iosua și să
nimicească toate popoarele în mijlocul cărora Dumnezeu i-a adus. Neascultarea de
această poruncă a atras multe neajunsuri pentru poporul evreu.
Supunere înseamnă înțelegere a voii lui Dumnezeu, acceptare și ascultare la
timp și pe deplin. Una din problemele cele mai dificile ale omului în toate timpurile
a fost și rămâne supunerea. Câteva exemple pozitive din Biblie de supunere și
binecuvântare în urma supunerii sunt: Avraam trebuia să-l aducă jertfă pe Isaac și ca
urmare a supunerii lui a primit binecuvântarea de a deveni tatăl multor neamuri. Noe
trebuia să construiască o corabie când nu căzuse ploaie pe fața pământului și a primit
binecuvântarea de a-și salva familia. Ilie trebuia să se ducă în Sarepta Sidonului să fie
hrănit de o văduvă păgână, după ce fusese hrănit de niște corbi. În urma ascultării lui
de Dumnezeu, tot poporul s-a întors cu inima spre Dumnezeu recunoscând că Domnul
este adevăratul Dumnezeu (1 Împărați 18:39).

OBIECTIVE




Să învățăm voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu prin supunerea
față de autorităților lăsate de El.
Să lăsăm cercetarea Duhului Sfânt să ne înnoiască și întărească în omul
duhovnicesc.
Să învățăm să dăm slavă lui Dumnezeu în umilință, pentru starea de har în
care ne-a adus, pentru toate faptele bune în care ne cheamă Dumnezeu să
umblăm.

CADRU
Învățătura în Vechiul Testament
Conducerea în Poporul Israel era una religioasă. În mod normal Marele Preot
(președintele țării) trebuia să se supună legilor lăsate de Dumnezeu (în mod deosebit
după exil) și el trebuia ascultat de cei din popor. Cine se revolta împotriva
conducătorului se revolta de fapt împotriva lui Dumnezeu (vezi cazul lui Moise,
Numeri 12, 14.2, etc.). David îl considera pe Saul „unsul Domnului” (1 Sam.26:11).
Neemia a fost un conducător trimis de Dumnezeu.
1. Supunerea față de Dumnezeu implică recunoașterea suveranității lui
Dumnezeu.
2. Supunerea implică acceptarea suveranității lui Dumnezeu.
3. În al treilea rând supunerea implică ascultarea de voia lui Dumnezeu.
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Atitudinea Domnului Isus față de autorități se vădește și din cuvintele celebre
rostite de Domnul: „Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui DUMNEZEU ce
este al lui DUMNEZEU!” (Mt.22.21)
Învățătura Apostolului Pavel
Trebuie creștinii să se fie supuși legilor țării în care sunt cetățeni?
Pasajul din Romani 13:1-7 tratează mai pe larg supunerea față de autorități,
vorbește deosebit de clar despre supunerea față de autorități. Noi trebuie să ne
supunem guvernului pus de Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat guvernul pentru ordine,
pentru a pedepsi pe cei ce săvârșesc fărădelegi și pentru a menține dreptatea (1
Cor.14:33; Romani 12:8). Noi trebuie să fim supuși guvernului în toate aspectele în
care Biblia ne cere – plătirea impozitelor (taxelor), respectarea legilor (exemplu,
legile circulației etc.). Dacă nu facem asta, în final arătăm lipsă de respect față de
Dumnezeu. „Să nu vorbească de rău pe nimeni...” (v.2) – să nu uităm că aceste
cuvinte, învățături au fost date în vremea când evreii erau sub dominație romană, și
Nero, Cezarul din acea vreme, a fost, probabil, cel mai oribil împărat din istorie.

ANALIZA
În Tit 3:1-2, Pavel îl instruiește pe Tit ca să amintească credincioșilor despre
importanța supunerii față de autorități și importanța faptelor bune. Prin felul lor de
purtare, credincioșii trebuie să demonstreze harul lui Dumnezeu oamenilor din jurul
lor. Atitudinea lor față de autoritățile guvernamentale și față de necredincioși este de
o mare importanță pentru mărturia lor în evangelizarea altora.
 De ce trebuia Tit să le aducă aminte? _____________________________
 De ce nouă trebuie să ni se aducă mereu și mereu aminte? ______________
Să observăm că în viață, obiceiurile bune se învață greu și trebuie ca cineva săți amintească mereu până când fapta bună devine obicei bun, și obiceiul bun se
practică în mod natural. Să privim la două exemple de aplicare sau neaplicare a
cuvintelor din versetul 1, „să fie gata să facă orice lucru bun”. Într-o vară foarte
secetoasă la Chicago s-a anunțat să nu se folosească apa pentru udat iarba. Ce mărturie
aș fi fost pentru vecinii mei dacă aș fi procedat tocmai contrarul? Iarna trecută s-a dat
anunțul cu privire la zăpada foarte mare să ne arătăm înțelegerea și să acordăm ajutor
vecinilor în nevoie. Dacă țin în minte faptul că Dumnezeu este Cel ce pregătește
faptele bune și așteaptă ca eu, copilul Lui, cu lepădare de mine însumi, să urmez
îndrumările autorităților, binecuvântarea lui Dumnezeu nu întârzie să apară și viața
nouă determină și pe alții să vină la mântuirea în Domnul Isus.
Meditând la versetul cheie de cercetare (v.3), trebuie să ne punem întrebarea:
Care sunt stările nedorite, slăbiciunile, manifestările firii pământești prezente și active
încă în viața mea, și despre care NU pot să declar că sunt la trecut, și deci caracterizate
de cuvintele „altă dată”? Amintirea acestor stări firești trebuie să genereze în noi o
adâncă mulțumire față de Mântuitorul care ne-a izbăvit „din groapa pieirii” și în
același moment, compasiune pentru cei care nu cunosc încă mântuirea lui Dumnezeu.
În ultima parte se descrie minunat starea nouă, binecuvântările în Isus Hristos și
îndemnurile la o viață nouă prin faptele bune pe care Dumnezeu ni le pregătește prin
HAR. Deși cetățenia creștinului este în ceruri, el totuși trebuie să trăiască în această
lume în ascultare față de autoritățile puse de Dumnezeu, astfel încât Domnul să fie
onorat și glorificat. Un comportament rebel aduce dezonoare Domnului Isus și
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dezolare în inima fraților credincioși. Doresc ca prin trăirea cu supunere fața de voia
lui DUMNEZEU, să ne bucurăm, și alți oameni să fie cercetați și apropiați de
DUMNEZEU și împărăția Lui.
Există totuși situații când NU ar trebui să fim supuși autorităților? Cu siguranță
ne vin în minte cuvintele apostolilor din Fapte 5:27-29 „După ce i-au adus, i-au pus
înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: „Nu v-am poruncit noi cu tot
dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? Și voi iată că ați umplut
Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui
Om”. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai
mult de Dumnezeu decât de oameni!” Concluzia este că atâta timp cât legea unei țări
nu contrazice Legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne supunem. Dacă legea unei țări
vine în contradicție cu ceea ce Dumnezeu poruncește, atunci avem obligația să nu ne
supunem acelei legi și să ne supunem Legii lui Dumnezeu. Dar, chiar și în acest caz,
trebuie sa recunoaștem autoritatea guvernului. Acest lucru se vede clar și din faptul
că Petru și Ioan nu au protestat când au fost bătuți, ci s-au bucurat de faptul că sufereau
pentru dedicarea lor față de Dumnezeu (FA.5:40-42).
De cele mai multe ori nu suntem supuși pentru că există în noi o înclinație
firească spre nesupunere și revoltă împotriva autorității și, uneori, în mod păcătos, Îl
mai băgăm și pe Dumnezeu în această ecuație a nesupunerii.

CONCLUZII
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Un fel de a învăța voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu este și
acela de a ne supune față de autorităților lăsate de El, chiar atunci când nu
ne convine, și în măsura în care nu ni se cere să păcătuim.
Procedând așa și smerindu-ne sub mâna tare a lui Dumnezeu, lăsăm
cercetarea Duhului Sfânt să ne înnoiască și întărească în noi omul
duhovnicesc.
De asemenea, spunându-ne acestei discipline, învățăm să dăm slavă lui
Dumnezeu în umilință, pentru starea de har în care ne-a adus, pentru toate
faptele bune în care ne cheamă Dumnezeu să umblăm.

Cap.3. Aplicarea Învățăturii Sănătoase în Societate

ASISTENȚA CELOR ÎN NEVOI
Text: Tit 3:4-8
Cuvântul de aur: Tit 3:8 „Adevărat este cuvântul acesta, și 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 și de folos pentru oameni!”

INTRODUCERE
În conținutul Epistolei către Tit, care are doar trei capitole, îndemnul pentru
cei mântuiți de a se angaja în fapte bune cu toată seriozitatea este repetat de trei ori
(2:14, 3:8, 14). Această observație simplă este însă foarte importantă și dovedește
dorința Domnului ca cei ce au beneficiat de mântuire să beneficieze și de trăirea în
faptele bune rânduite de El pentru ai Săi. Analiza acestor versete este capabilă să ne
trezească interesul pentru trăirea în fapte bune, așa cum cere Cuvântul lui Dumnezeu.

OBIECTIVE



Să învățăm locul faptelor bune în ecuația mântuirii;
Să ne angajăm cu inimă în trăirea în fapte bune.

SCHIȚA
I.
II.
III.

Faptele bune și mântuirea
Faptele bune și milostenia
Faptele bune și moștenirea

ANALIZA
I.
Faptele bune și mântuirea (3:4-5)
A. Cauza reală a mântuirii noastre
Paragraful suspus analizei începe cu precizarea că faptele noastre neprihănite
(dacă or fi existând) nu au avut nici un rol în mântuirea noastră. Mântuirea noastră
este explicată exclusiv prin îndurarea lui Dumnezeu. Este invocată bunătatea lui
Dumnezeu, dragostea Lui de oameni care ne-a făcut beneficiarii îndurării Lui.
Mântuirea are ca și cauză îndurarea lui Dumnezeu, nu faptele noastre.
B. Agentul mântuirii noastre
Versetele patru și cinci ni-L prezintă pe Cel este și efectuează mântuirea noastră.
Dumnezeu este numit Mântuitorul nostru (v. 4). Pe parcursul epistolei Domnul Isus
este și El numit în câteva rânduri mântuitorul nostru (1:4; 2:13). Apoi versetul cinci
din capitolul trei precizează că mântuirea ne-a fost aplicată practic de către Duhul lui
Dumnezeu care a produs înnoirea vieții (v. 5). Mântuirea este opera deplină a
Dumnezeului Trinitar, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Versetul cinci începe cu
aserțiunea că „El (Dumnezeu) ne-a mântuit...”. Nu suntem noi făuritorii mântuirii
noastre.
C. Modalitatea mântuirii noastre
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Versetul cinci ne face conștienți că mântuirea nu este doar absolvirea de vină
înaintea lui Dumnezeu, ci este o operă complexă în care beneficiarii sunt spălați și
înnoiți, fiind născuți din nou, având parte de o geneză nouă. „Spălarea nașterii din
nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt” este o frază extrem de plină de conținut. În
mântuirea ce ne-o oferă, Dumnezeu manifestă îndurare. Îndurarea lui are două
aspecte: Pe de o parte este mila (nu ne dă ceea ce merităm - pedeapsa), pe de altă
parte este harul (ne dă ceea ce nu merităm – viața veșnică). Ei bine, viața veșnică ne
este oferită pe temeiul nașterii din nou. Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou și ne
face partea a familiei lui Dumnezeu. Prin nașterea din nou noi suntem făcuți părtași
naturii Dumnezeiești (2 Petru 1:3).
II.
Faptele bune și milostenia
Dacă faptele bune nu au nici un rol în mântuirea noastră, totuși ele au rol în
manifestarea neprihănirii noastre. Domnul Isus vorbește despre neprihănirea noastră
(Matei 6:1:4), ce cuprinde și milostenia, adică ajutorarea celor ce au nevoie de
asistență. Apostolul Pavel completează informația ce ne-o oferă despre mântuirea prin
har cu cerința ca cei mântuiți să se angajeze în fapte bune.
Contrastul pe care apostolul îl face este evident. „El ne-a mântuit nu pentru
faptele făcute de noi în neprihănire...” are ca pandant cerința din versetul opt: „cei ce
au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune”. Apostolul adaugă că
„este bine și de folos pentru oameni!” În trăirea în fapte bune cei credincioși fac binele
și aduc folos semenilor lor. Sunt cel puțin trei lucruri bune care rezultă din înfăptuirea
faptelor neprihănite pe care Dumnezeu le așteaptă de la cei mântuiți. Faptele bune
trebuie făcute:
A. Pentru nevoile grabnice (v. 14)
B. Pentru a facilita avansul Evangheliei (v. 8). „Folosul” de care vorbește
apostolul este și unul legat de evanghelizarea celor ce beneficiază de faptele
bune.
C. Pentru a glorifica pe Domnul (v. 14). Cei mântuiți nu trebuie să „stea
neroditori”, ci prin roada lor să glorifice pe Dumnezeu (Ioan 15:8)
III.
Faptele bune și moștenirea
În acest paragraf în care tratează problema faptelor bune în relație cu mântuirea
și cu neprihănirea, apostolul Pavel menționează și faptul că harul ne este dat nu doar
cu scopul de a ne oferi mântuirea, ci și cu scopul de a dobândi moștenirea vieții
veșnice („să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice” v. 7).
A. Faptele neprihănite sunt o indicație a nașterii noastre din nou și a caracterului
înnoit prin pocăință (Matei 25:31-40)
Când Domnul Isus va sta pe scaunul Său de domnie, va arăta că un caracter de
„oaie” include faptele bune făcute de dragul Mântuitorului.
B. Faptele neprihănite pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi pot ajunge o
comoară veșnică
Scriptura ne comunică faptul că putem să ne adunăm o comoară nestricăcioasă
(Matei 6:19-20) în ceruri (1 Petru 1:3-4), și aceasta tocmai prin faptele bune pe care
le facem după ce am ajuns mântuiți prin har.
C. Faptele neprihănite sunt baza răsplății la venirea a doua a Domnului Isus
(Apoc.22:12)
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Răsplata se face în acord cu fapta. Apocalipsa 19:7-8 ne conștientizează că
faptele neprihănite ale sfinților sunt o pregătire pentru evenimentul celebrării Nunții
Mielului.

CONCLUZIE
După ce ne-a mântuit prin har, Domnul nostru așteaptă să ne angajăm în
trăirea în fapte bune pentru a evidenția lucrarea harului din noi și a transmite harul
Său celor ce încă nu l-au experimentat. Roada harului Său se culege atât aici, cât și în
ziua veșniciei.
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Cap.3. Aplicarea Învățăturii Sănătoase în Societate

EVANGHELIZAREA CELOR NEMÂNTUIŢI
Text: Tit 3:9-15
Cuvântul de aur: Tit 3:14: „Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi
în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu stea neroditori.”

INTRODUCERE
În aceasta epistolă Pavel se adresează direct lui Tit, ucenicul său, și-i dă
acestuia instrucțiuni foarte precise referitor la conduita lui: cum să se comporte, cum
să procedeze în relațiile multiple pe care le are și cum să poarte dialogul cu cei din
jur. Fapta, atitudinea, vorba, toate contează în lucrarea lui Dumnezeu. Aceste
instrucțiuni sunt menite să dea învățătură nu numai lui Tit, ca și tânăr lucrător, ci și
întregii adunări pe care acesta o avea în supraveghere, cât și cititorilor ce de-a lungul
veacurilor vor fi venit în contact cu această epistolă.
Începând cu conducătorii bisericii și trecând la bătrâni, femei, tineri, ba chiar
la sclavi, Pavel dă învățătură cu scopul de a instrui pe cei credincioși, astfel ca aceștia
să fie o bună mărturie ca și urmași ai lui Hristos. Aceasta mărturie are ca scop
glorificarea Domnului nostru și evanghelizarea celor nemântuiți.
Trăirea noastră după Cuvânt, ca și credincioși, are pentru fiecare dintre noi
un dublu scop:
1. Slava lui Dumnezeu;
2. Extinderea Împărăției dragostei lui Dumnezeu.
În acest sens, cei credincioși au datoria nu numai să vegheze asupra vieții
lor, dar și să aibă o activitate eficientă destinată lărgirii Împărăției lui Dumnezeu.
Lecția de astăzi vine ca un ajutor, ca o reamintire a lucrurilor pe care le știm sau ar
trebui să la știm în ce privește datoria noastră de a evangheliza pe cei necredincioși.

OBIECTIVE




Să observam felul în care Pavel arată lui Tit strategia evanghelizării;
Să ne analizăm pe noi ca și Adunare vis a vis de datoria pe care o avem de a
ridica și învăța noi lucrători;
Să ne concentrăm atenția la noi ca și indivizi și la modul în care facem
evanghelizare în mod personal.

SCHIȚA
I.
II.

Instrucțiuni cu scopul de a rămâne concentrat atent la activitate
Instrucțiuni privitoare la comportamentul credinciosului în sânul
bisericii

ANALIZA
I.
Instrucțiuni cu scopul de a rămâne concentrat atent la activitate
Cei ce practică evanghelizarea știu că cel mai important element în procesul
prezentării Evangheliei este de a rămâne concentrat, focalizat în expunerea
Evangheliei. Tot felul de întrebări, comentarii și subiecte menite să deraieze discuția
vor apărea în momentul când cineva vrea să prezinte Evanghelia cuiva. Imediat ce
vei decide să spui cuiva despre dragostea lui Dumnezeu și jertfa lui Isus Hristos, vei
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constata că este o luptă să rămâi la subiect. Pavel arată lui Tit unul dintre atentatele
zilei de a deraia Evanghelia, atentat care este curent și în zilele noastre. Întrebări
nebune, înșiruiri de neamuri, discuții contradictorii, confruntări și argumentări de
vorbe sunt nefolositoare și zadarnice, adică dăunătoare Evangheliei.
Vor fi împotrivitori și batjocoritori care vor vrea să împiedice înaintarea
Evangheliei. Cu privire la această categorie de oameni, Pavel spune: „Ferește-te”.
Vor fi unii care se vor ocupa cu dezbinările, cu polemica, dând și cerând explicații
interminabile fără nici un rost. Pavel spune „Depărtează-te”. Sarcina evanghelizării a
fost încredințată tuturor credincioșilor prin cuvintele Domnului Isus: „Duceți-vă și
faceți ucenici din toate neamurile”. Unii au ascultat și Evanghelia a ajuns la noi, acum
e datoria noastră să o dăm societății în care trăim. Pavel, un expert în evanghelizare,
atenționează pe Tit și ne atenționează și pe noi să ne concentrăm atenția și eforturile
asupra celor care arată interes pentru Evanghelie. Planuri și strategii de felul cum să
vestim Evanghelia eficient trebuie implementate spre a nu irosi sau a face zadarnic
harul lui Dumnezeu.
Cum poate fi făcut zadarnic harul? Prin:
 O prezentare incompletă a Evangheliei;
 O prezentare incorectă a Evangheliei;
 O prezentare incompatibilă cu vestea bună a Evangheliei;
 O prezentare indiferentă sau fără pasiune a Evangheliei;
 O prezentare diluată a Evangheliei.
II.

Instrucțiuni privitoare la comportamentul credinciosului în sânul
bisericii
A face planuri, a învăța, a uceniciza pe credincioși înspre o viață de slujire
constantă, nu doar la intervenții ocazionale – iată motivul pentru care Pavel cere lui
Tit să continue rânduiala pe care a început să o facă el. În scopul acesta, biserica are
nevoie de prezbiteri, diaconi și alți slujitori dedicați. Acești oameni, cu inima
îndreptată spre slujire, vor avea dorința să pună lucrurile în rânduială la rândul lor.
Rânduiala sau organizarea pe care Pavel o dorește în Biserică are ca scop o
funcționare eficientă. Învățătura pentru cei ce au ajuns să creadă este absolut necesară
ca și aceștia să poată să ducă o viață folositoare în sânul bisericii. Toți credincioșii au
nevoie să se implice activ în viața bisericii locale în așa fel încât Lucrarea Domnului
să nu aibă de suferit și credincioșii să ajungă pasionați și doritori să slujească
întotdeauna, nu doar sporadic.
Vedem grija pe care Pavel o are față de nevoile celor ce călătoresc în folosul
Evangheliei. El spune lui Tit să se îngrijească personal ca Apollo și legiuitorul Zeno
să nu ducă lipsă de nimic în călătoria lor, fără îndoială o călătorie misionară. Acest
îndemn din partea lui Pavel are pentru Tit și pentru noi un scop dublu: să fim implicați
în evanghelizare direct și personal, dar și să sprijinim pe alții în această lucrare, nu
doar moral, ci și cu fondurile noastre, ca lucrarea comună de a evangheliza pe cei
necredincioși să avanseze. Biserica lui Hristos este locul unde toți sunt importanți și
e nevoie de toți credincioșii. A aduce slavă lui Dumnezeu în mod individual și a
evangheliza pe alții e o datorie pe care toți cei credincioșii o au, dar a ne închina
împreună cu adunarea credincioșilor, a-L slăvi pe Dumnezeu și a evangheliza o lume
pierdută este mai mult decât o datorie, este o slujire a dragostei pentru Dumnezeu.
Buna rânduială, păstrarea învățăturii curate și un efort continuu spre ajutorarea altora
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să ajungă să cunoască pe Domnul Isus ca Mântuitor sunt instrucțiuni pe care Pavel le
prescrie lui Tit și ni se potrivesc și nouă.

CONCLUZII
Pavel salută pe cei credincioși care arată dragoste. Lucrarea de
Evanghelizare se poate face doar cu cei ce au dragoste. Dumnezeu a iubit și a acționat
ca atare. Cei ce iubesc dar nu acționează în nici un fel, nu vor evangheliza pe nimeni
niciodată. Când eram nevrednici, spune Pavel, meritând doar să fim urâți, și urândune unii pe alți, am fost iubiți de cei ce au cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Datoria
noastră, a tuturor celor ce am crezut, este de a evangheliza o lume ce se îndreaptă spre
pierzare.
Sunt unii oameni care-i evanghelizează pe alții din obligație și din dorința
de a avea o bună reputație. Au ca scop să evanghelizeze un anumit număr de oameni
pe zi, și își vor atinge numărul în fiecare zi, neinteresați fiind de mântuirea celor
cărora le vestesc Evanghelia, ci doar să atingă cota zilnica stabilită de ei. Astfel de
evanghelizări vor produce rezultate minime și nu sunt compatibile cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Biblia spune într-adevăr „semănați la timp și ne la timp”, dar ne vorbește
și de dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste a fost motivul principal pe care
Dumnezeul l-a avut ca să „găsească” pentru noi o cale a mântuirii. Evanghelizarea
celor nemântuiți este datoria noastră, dar trebuie făcută cu dragoste. „Dragostea Lui
de oameni” trebuie să ne motiveze în a vesti celor pierduți calea prin care pot fi
salvați: calea Dragostei lui Dumnezeu și a Jertfei lui Isus Hristos. Dacă nu ai dragoste
pentru cei pierduți, iată acum momentul să ceri lui Dumnezeu să pună în inima ta
iubirea cea adevărată pentru El și pentru oamenii pierduți, ca să poți fi de folos
Împărăției lui Dumnezeu.
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INTRODUCERE LA EPISTOLA
APOSTOLULUI PAVEL CĂTRE FILIMON
Epistola lui Pavel către Filimon este o capodoperă literară ce prezintă
finețea persuasiunii Duhului Sfânt, prin intermediul milei și harului, lucruri
pe care creștinii le-au experimentat în relație cu Dumnezeul celei de a doua
șanse. Este cea mai scurtă dintre toate scrisorile lui Pavel, dar considerată ca
fiind:
a. Un model de curtoazie creștină
b. Un exemplu de manifestare a iubirii creștine.
c. Un monument de conversație creștină.
DESTINATARII

Filimon, destinatarul acestei scrisori, a fost un membru proeminent al
bisericii din Colose (v.1,2; Coloseni 4:9), care se aduna în casa lui (v.2).
Scrisoarea a fost pentru el, pentru familia lui, și biserica din casa sa. Observați
că există patru destinatari reali:
Filimon, pastor al unei biserici din casa sa, pe care Pavel îl recunoaște ca fiind
tovarășul său de lucru… Filimon nu era doar un membru al bisericii, ci un
conducător – și destul de bogat pentru a avea proprii sclavi. Filimon este
destinatarul primar, deoarece el apare primul în listă.
Apfia era probabil soția lui Filimon. Dacă ea era o membră proeminentă în
biserică nu știm.
Arhip ar putea fi fiul lui Filimon, deși nu știm nici asta. El a fost, după toate
probabilitățile, unul din slujitorii angajați activ în lucrarea din biserică.
Biserica ce se aduna în casa lui Filimon. Prin faptul că Epistola către Filimon
a ajuns publică, și parte a canonului Noului Testament, se subînțelege că ea a
fost destinată și bisericii din care făcea parte Filimon.
AUTORUL ȘI DATA SCRIERII

Cartea susține că Apostolul Pavel a fost autorul (vs.1,9,19). Aceasta
este una dintre Epistolele scrise în închisoare, împreună cu Efeseni, Filipeni,
Coloseni. Epistola către Filimon dovedește o strânsă legătură cu cea adresată
Colosenilor, pe care Pavel a scris-o în același timp (circa 60-62 d.H; vs.1,16,
Filimon 1,10,13, 23; Coloseni 4:18).
Autorul, Pavel, nu a fost contestat de către părinții bisericii timpurii
(de exemplu, Ieronim, Ioan Gură de Aur, și Teodor de Mopsuestia). De
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asemenea și documentul Muratorian (circa 170 d.H.), include epistola către
Filimon în canonul Noului Testament. Găsim mai multe nume ce apar în
ambele epistole. Astfel, Timotei s-a alăturat apostolului Pavel în ambele
epistole – Filimon 1; Coloseni 1:1. Epafra, Marcu, Aristarh, Dima și Luca sau alăturat în salutări de asemenea – Filimon 23,24; Coloseni 4:10-14.
Onisim, personajul principal din Epistola lui Pavel către Filimon, a fost unul
dintre mesagerii prin care Epistola aceasta și cea către Coloseni au fost trimise
– Coloseni 4:7-9.
SCOPUL SCRIERII – UN APEL AL LUI PAVEL :

1. Pentru a asigura iertare pentru Onisim, pentru orice acesta i-ar fi
greșit lui Filimon;
2. Pentru ca Filimon să îl primească pe Onisim înapoi, acum ca pe un
frate în Hristos;
3. Pentru a-și asigura el însuși un loc de cazare după ce va fi eliberat din
închisoare (v.22).
VERSETUL CHEIE: „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 și ție și mie.” (vs.10,11)
CONTEXTUL

Filimon a fost salvat (a ajuns la mântuire) prin lucrarea lui Pavel,
probabil la Efes (v.19), cu câțiva ani mai devreme. Filimon, se deduce din
epistolă, ar fi fost suficient de bogat pentru a avea o casa mare (v.2); a deținut,
de asemenea, cel puțin un sclav, un om pe nume Onisim (lit. „folositor”, un
nume comun pentru sclavi).
Onisim nu a fost un credincios, deoarece, se deduce din epistolă, a
furat niște bani sau a produs alte pagube materiale (v.18), și a evadat de la
Filimon. Ca nenumărați alți mii de sclavi fugari, Onisim a fugit la Roma,
căutând să se piardă în Marea Metropolă, cetatea imperială. Prin circumstanțe
neînregistrate în Scriptură, Onisim s-a întâlnit cu apostolul Pavel la Roma și
ca urmare a devenit creștin.
Apostolul Pavel s-a împrietenit cu sclavul fugar (vs.12,16), și dorea
să-l păstreze la Roma (v.13), urmând ca acesta să-l ajute în diverse feluri pe
perioada șederii apostolului în închisoare (v.11).
Prin furt și prin fuga de la stăpân, Onisim a violat atât legea societății
romane cât și datoria ce o avea față de stăpânul său, producând daune
acestuia. Apostolul Pavel a aflat de aceste detalii și, conștient că aceste
probleme trebuiau abordate după convertirea lui Onisim, a decis să-l trimită
pe Onisim înapoi la Colose. Era prea periculos pentru Onisim ca să facă de
unul singur călătoria, așa că Paul l-a trimis înapoi cu Tihic, care avea cu el și
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epistola către Coloseni (Col. 4:7-9). Împreună cu Onisim, Paul a trimis
această scrisoare adresată personal lui Filimon, îndemnându-l frumos să-l
ierte pe Onisim și să-l primească înapoi în serviciu, ca pe un frate în Hristos
de data aceasta însă (vs.15-17).
TEME ISTORICE ȘI TEOLOGICE

Epistola către Filimon oferă perspective istorice valoroase în relația
Bisericii primare cu instituția sclaviei. Sclavia a fost larg răspândită în
Imperiul Roman (conform unor estimări, sclavii au constituit o treime, poate
mai mult, din populație) și era de aceea o realitate acceptată a vieții.
Sclavia în Imperiului Roman nu a fost bazată pe o anumită rasă. Mulți
proveneau din teritoriile ocupate, atunci când generalii victorioși au ales
situația aceasta, mai degrabă decât uciderea lor. Sclavia a fost, de asemenea,
o formă de pedeapsă pentru crime, sau un mijloc de a trata cu debitorii în
cazul imposibilității rambursării împrumuturilor. De asemenea, copiii nedoriți
erau frecvent vânduți ca sclavi. Copiii de sclavi deveneau de asemenea sclavi.
În zilele lui Pavel, sclavia a acoperit practic toate domeniile de
activitate și muncă. Sclavii puteau fi medici, muzicieni, profesori, artiști,
bibliotecari, contabili, etc. Pe scurt, aproape toate locurile de muncă puteau fi
și au fost ocupate de sclavi. Pe atunci, sclavii nu erau considerați ca persoane
sociale, ci doar ca instrumente ale stăpânilor lor. Ca atare, aceștia puteau fi
cumpărați, vânduți, moșteniți și schimbați. Majoritatea ajungeau în situația
aceasta prin imposibilitatea de a-și plăti datoriile. Stăpânii lor aveau puterea
practic nelimitată să-i pedepsească, și, uneori, chiar să-i omoare, pentru cele
mai mici infracțiuni.
Noul Testament nu atacă nicăieri direct sclavia; dacă ar fi făcut acest
lucru, ar fi rezultat în insurecții ale sclavilor. Ca urmare, astfel de revolte ar
fi fost suprimate brutal, și mesajul Evangheliei ar fi fost confundat cu cel al
reformei sociale.
În schimb, creștinismul a subminat relele din sclavie prin schimbarea inimilor
sclavilor și în unele instanțe chiar a stăpânilor lor, și a subliniat egalitatea
spirituală a stăpânilor și a sclavilor (v.16; Gal.3:28; Ef.6:5-9; Col.4:1; 1
Tim.6:1,2).
TEMA TEOLOGICĂ ce domină scrisoarea este iertarea, o temă prezentată de-

a lungul Noului Testament (Matei 6:12-15; 18:21-35; Efeseni 4:32; Coloseni
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3:13). Instrucțiunile lui Pavel aici oferă definiția biblică a iertării creștine, fără
a mai folosi cuvântul, ci doar fapta, acțiunea.
Acum, când a devenit creștin, Onisim era mai mult decât un sclav, el
devenise un frate. Dacă prin prisma realităților sociale de atunci Onisim a fost
considerat o persoană de clasă inferioară, și, probabil, privit de sus în jos,
acum, în societatea creștinilor, el era considerat ca unul care este cu adevărat
îndrăgit („drag nouă”). Cuvântul este agapētos, referitor la unul care este
scump, iubit, drag, prețuit, evaluat superior.
BISERICA DIN COLOSE: Salutarea de început a epistolei ne oferă o mica

priveliște din viața bisericii din primul secol. Existau cel puțin trei aspecte ce
o caracteriza, și anume:
 Biserica a fost formată din oameni activi;
 Biserica se întâlnea în case;
 A existat o puternică afecțiune reciprocă între membrii ei. Putem
concluziona că Biserica nu a fost un grup de spectatori, ci de membri
activi.
CONCLUZIE

Atât din exemplul lui Pavel cât și din cel al lui Filimon, există multe
lucruri de învățat pe care ni le oferă această epistolă foarte scurtă. De la
Filimon desprindem un model de ospitalitate creștină; de la Pavel, un model
de curtoazie creștină. Această scurtă epistolă are o valoare extraordinară
pentru noi astăzi, deoarece, într-un anumit sens, este povestea vieții noastre,
de asemenea.
După citirea epistolei probabil să ni se ridice multiple întrebări: Ce sa întâmplat cu Onisim? Ce s-a întâmplat ca urmare a recursului lui Pavel
pentru Onisim? L-a primit bine Filimon? L-a făcut liber? L-a primit ca pe un
frate creștin? I-a iertat furtul și pierderile cauzate de absența lui pentru atâta
timp?
Nu cunoaștem aceste detalii din Scriptură. Se poate presupune că
însăși existența acestei scurte Epistole către Filimon în canonul Scripturii
dovedește că, într-adevăr, Filimon i-a urat un bun venit lui Onisim.
Istoria Bisericii redă un om pe nume Onisim care a fost episcop al
Efesului într-un secol timpuriu (al doilea), aproximativ 40 de 50 de ani mai
târziu. Dacă Onisim a fost un tânăr în anii de adolescență sau la vârsta de
douăzeci de ani, atunci când Pavel a scris scrisoarea, este posibil ca el să fi
fost episcop 50 de ani mai târziu, când ar fi avut vârsta de 70 de ani. Poate că
acesta este același Onisim, sclavul „neprofitabil” pe care Pavel l-a condus la
Hristos și Filimon l-ar fi iertat.
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Cap.4. Acreditarea Învățăturii Sănătoase în Viață

CREDINȚA DEMONSTRATĂ ÎN FAPTE
Text: Filimon 1-6
Cuvântul de Aur: Filimon 6 „Îl rog ca această părtășie a ta la credință să
se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în
Hristos.”

INTRODUCERE
Așa cum a fost prezentat în introducerea la Epistola către Filimon,
Pavel scrie acest mesaj pe când se afla „în lanțuri pentru Evanghelie”. Epistola
apostolului către Filimon este un exemplu de comunicare plină de curtoazie,
tact și afecțiune din partea sa, toate arătate într-o situație foarte delicată: Pavel
se interpune între un stăpân de sclavi și sclavul acestuia. Dacă i-ar fi cerut lui
Filimon libertate și iertare pentru Onisim, bazat pe poziția lui ca apostol
(având tot dreptul să facă acest lucru), ar fi însemnat că Pavel și-ar fi înălțat
slujba și poziția lui înaintea oamenilor. Dacă l-ar fi obligat pe Filimon să facă
aceste lucruri ca o responsabilitate spirituală, atunci ar fi lipsit generozitatea
ca act al credinței. De aceea, tactul și îndemânarea apostolului Pavel în a-l
determina pe Filimon să acționeze prin credință și ca o aplicație practică a
credinței sunt remarcabile.

OBIECTIVE




Să învățăm din exemplul apostolului Pavel cum să ne raportăm unii
la alții ca frați în credință;
Să ne reamintim că trebuie să ne dovedim credința prin fapte – să
avem o credință „activă” și nu doar una „declarativă”.
Să înțelegem că dovedirea credinței noastre prin fapte este o expresie
deosebită a părtășiei noastre („această părtășie a ta la credință”, v.6).

ANALIZA
I.
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„Prizonierul/ Întemnițatul lui Isus Hristos” – v.1a
a. În mesajul de salut, apostolul Pavel nu se prezintă pe sine ca
„apostol al lui Isus Hristos” așa cum o face în alte locuri (Tit
1:1; 1Timotei 1:1; 2Timotei 1:1 etc.) deoarece n-a fost nevoie
să-și menționeze autoritatea, ci se prezintă mai degrabă ca
„întemnițat al lui Isus Hristos”, cu scopul de a se adresa
inimii lui Filimon. El nu era un întemnițat pentru o fărădelege
comisă, ci un întemnițat pentru cauza lui Hristos (Filimon
13), de aceea nu-i era rușine de lanțurile lui.

II.

III.

b. În cuvântul de salut, apostolul Pavel îl asociază cu sine pe
Timotei, dar cu un titlu separat: „fratele Timotei”. Timotei
era bine cunoscut celor din Colose (Col.1:1-2) iar acum,
prezentat ca fiind în același duh și același gând cu apostolul
Pavel privind mesajul și scopul epistolei.
Persoanele cărora le este adresată epistola – vs.1b-2
a. Primul menționat este Filimon: „preaiubitul Filimon, …
tovarăș de lucru”. Probabil Filimon era din Colose, devreme
ce Onisim, sclavul lui Filimon, era din aceeași localitate
(Col.4:9). Apostolul Pavel, plin de smerenie, îl numește pe
Filimon „tovarășul nostru de lucru” (conlucrător împreună
cu apostolul Pavel și Timotei).
b. Apoi este menționată „sora Apfia”. Adresându-i-se cu
cuvântul „soră”, apostolul face clar faptul că ea era
credincioasă, mântuită. Nu avem detalii în epistolă, dar mulți
comentatori consideră că Apfia a fost soția lui Filimon și
apostolul Pavel o menționează deoarece și ea trebuia să-și
dea consimțământul împreună cu soțul ei (Filimon) în a-l
reprimi pe Onisim, acum în condiții noi, schimbate față de
cele în care se aflase la plecarea/fuga lui.
c. Arhip – este menționat ca al treilea destinatar al epistolei cu
remarca „tovarășul nostru de luptă”. Arhip a fost un slujitor
cu Evanghelia în
Colose sau Laodicea (Col.4:16-17).
d. În final, este menționată Biserica din casa lui Filimon. Cred
că mai mult decât cei din familia lui Filimon, Biserica din
casa lui cuprindea adunarea celor care participau la închinare
sub acoperământul casei lui.
Prețuirea destinatarului principal al epistolei – vs.3-5
După cuvântul de salut (v.3), apostolul Pavel își exprimă
prețuirea pe care o are față de Filimon. El găzduia Biserica în casa
lui și era un om cu o credință remarcabilă și dragoste față de toți
sfinții (v.5). Credința și dragostea față de toți sfinții arătate de
Filimon erau motivele apostolului în a mulțumi lui Dumnezeu ori
de câte ori își amintea de el în rugăciunile lui (ce mare har este
pentru un slujitor al lui Hristos să vadă în Biserica pe care o
slujește bărbați, femei și tineri plini de credință, și plini de
dragoste față de toți sfinții, și motivat de acestea să vină plin de
mulțumiri înaintea lui Dumnezeu în rugăciune).

IV.

Pledoaria pentru o credință „activă”

– v.6

Aș putea considera acest verset ca unul din versetele centrale ale
epistolei. Apostolul Pavel menționează aici părtășia lui Filimon
la credință ca o părtășie care trebuie dovedită prin fapte. Într-o
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traducere simplă, cuvântul „părtășie”(𝜅𝜊𝜄𝜈𝜔𝜈𝜄𝛼 ) înseamnă a
pune împreună ceea ce avem (ne caracterizează) în comun. În
situația aceasta, ceea ce ar trebui să avem în comun sunt faptele
unei credințe active. Ca urmare, rugăciunea apostolului Pavel
pentru Filimon este ca părtășia lui (participarea lui) să fie însoțită
de faptele credinței. De fapt, Filimon avea o astfel de „credință
vie”, după cum este menționat de apostolul Pavel în versetul 7.
Acum însă, este o situație deosebită, și apostolul pledează în
rugăciune și în mesajul epistolei ca părtășia lui Filimon la
credință să fie iarăși dovedită prin fapte.

CONCLUZII
1. Să ne cercetăm personal înaintea Domnului: Este credința noastră una
„ACTIVĂ” sau doar una „declarativă”?
2. Să ne întrebăm personal: „Sunt oare credința și dragostea mea față de
toți sfinții o realitate a trăirii mele zilnice pentru Hristos”? De fapt,
mai corect ar fi să ne întrebăm: „Trăiește Hristos cu adevărat în mine?
Dovedesc faptele credinței mele acest lucru”? Dacă da, atunci
slujitorii Domnului în Biserica din care fac eu parte pot mulțumi lui
Dumnezeu în rugăciunile lor când își aduc aminte de mine.
Știind că noi nu vom merge la judecată odată cu lumea, ci la Răpire ne
vom înfățișa la Scaunul de Judecată al lui Hristos ca să primim răsplata pentru
răul sau binele făcut pe vremea când trăiam în trup, „să ne dăm toate silințele
ca să unim cu credința noastră fapta” (2 Petru 1:5).
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Cap.4. Acreditarea Învățăturii Sănătoase în Viață

CREDINȚA DEMONSTRATĂ ÎN IERTARE
Text: Filimon 7-16
Cuvântul de Aur: Filimon 15,16 „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 presus decât pe un
rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip
firesc, fie în Domnul.”

INTRODUCERE ȘI CADRU
Epistola apostolului Pavel către Filimon oferă cititorilor Scripturii un caz de
studiu deosebit. Ni se arată felul în care Evanghelia ajunge să afecteze relațiile sociale
ale celor ce au crezut în Domnul Isus și felul în care credința se materializează în
fapta iertării și a acceptării reciproce a celor ce au avut motiv de discordie. Prin
cererea pe care apostolul Pavel o are față de Filimon se poate verifica practic credința
acestuia și dragostea ce se identifică prin ascultarea din inimă de cerințele Domnului
Isus.

OBIECTIVE




Să înțelegem cerința iertării și natura acceptării creștine;
Să practicăm iertarea după modelul Domnului Isus;
Să zidim Biserica lui Hristos prin iertare și acceptare.

ANALIZA
Apostolul Pavel este pe punctul de a cere lui Filimon, stăpânul de sclavi, să ierte
pe sclavul fugar, care a devenit ulterior creștin prin activitatea evanghelistică a
apostolului.
I.

Dificultatea iertării

Iertarea este un lucru greu de înfăptuit, chiar pentru un creștin, deoarece:
A. Celui ce i se cere să ierte este partea insultată
Când este nevoie de iertare, situația presupune două părți. Una, care a
insultat, și una care a fost insultată. Filimon este cel ce fusese ultragiat prin
fuga lui Onisim.
B. Celui ce i se cere să ierte este partea păgubită
În multe instanțe cel care are nevoie de iertare a comis lucruri care au adus
pagube celui de la care are datoria de a cere iertare. Uneori pagubele sunt de
natură materială (acesta este lucrul ce sare în ochi în cazul concret al lui
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Onisim), dar nu numai. Există situații în care cel păgubit își calculează
pierderile în domenii atât de diferite: relațional, moral, social, politic etc.
C. Celui ce i se cere să ierte este partea ce își asumă prin iertare riscuri sporite
Filimon putea să argumenteze că primirea înapoi a lui Onisim fără
implementarea unor acțiuni punitive pe măsură i-ar putea determina pe alți
sclavi să urmeze pilda de nesupunere și revoltă a acestuia, ceea ce ar fi
însemnat pierderi în plus pentru stăpânul de sclavi creștin. Mai totdeauna,
iertarea presupune asumarea unor riscuri de către cel ce iartă. Riscurile sunt
reale și costisitoare. Iertarea creștină poate fi percepută ca o practică ce ar
putea fi exploatată de către cel iertat în defavoarea celui ce iartă.
În ciuda acestor lucruri, cei mântuiți prin jertfa Domnului Isus sunt chemați să-i
ierte pe cei care le greșesc.
II.

Conținutul iertării

Prin ceea ce îi cere lui Filimon, apostolul Pavel evidențiază conținutul iertării
creștine.
A. Iertarea este acceptarea sfatului Scripturii de a renunța la dreptate, de dragul
lui Hristos. Este renunțarea la dreptul de răzbunare față de cel greșit.
B. Iertarea este acceptarea pagubei produsă de fratele meu, de dragul lui
Hristos. Iertarea este renunțarea la dreptul de a fi compensat de către cel
greșit.
C. Iertarea este acceptarea fratelui care a produs paguba de dragul lui Hristos.
Este renunțarea la dreptul de a expune pe cel greșit.
III.

Înțelegerea iertării

După ce încep să practice iertarea în condițiile prevăzute de Scriptură, creștinii
ajung să aibă o înțelegere superioară a ceea ce este de fapt iertarea. Ea nu mai apare
ca o pierdere, ca un risc, ca o încurajare a trăirii neglijente în relațiile frățești, ci ca o
faptă a credinței ce are implicații pozitive enorme. Astfel:
A. Iertarea nu se oferă pe baza poruncii, a obligației de a asculta (cum greșit se
consideră), ci pe baza dragostei jertfitoare (vs.7-9). Dragostea autentică
oferă iertarea.
B. Iertarea nu se face în virtutea faptului că noi suntem binevoitori, ci pe baza
faptului că noi înșine am beneficiat de iertarea lui Hristos (v.8). Cei iertați
de Domnul vor practica iertarea.
C. Iertarea nu produce pagube în relațiile frățești (cum pretinde firea), ci aduce
folos (vs.10-11) :
a. celor ce o oferă, și…
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b. celor ce o primesc. Iertarea este folositoare comunității bisericești.
D. Iertarea nu subminează relațiile credincioșilor (cum se bănuiește
nejustificat), ci le cimentează (vs.15-16). Iertarea produce relații superioare
între cei aleși de Domnul pentru mântuire.
E. Iertarea nu obstrucționează Evanghelia (cum ar vrea să dicteze aparențele),
ci o promovează cu o forță irezistibilă (vs.7,15). Evanghelia a avut de
câștigat întotdeauna când cei mântuiți au demonstrat în practică credința în
Domnul Isus, inclusiv prin iertare.

CONCLUZIE
Cei mântuiți prin harul Domnului Isus trebuie să manifeste har în relațiile ce
le au cu ceilalți credincioși manifestând dorința de a ierta și de a accepta pe cei greșiți,
după exemplul Domnului Isus. În iertare, noi oferim o vizualizare înnoită a
Evangheliei harului.
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Cap.4. Acreditarea Învățăturii Sănătoase în Viață

CREDINȚA DEMONSTRATĂ ÎN ASCULTARE
Text: Filimon 17-25
Cuvântul de Aur: Filimon 21 „Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că
vei face chiar mai mult decât îți zic.”
INTRODUCERE
Partea a treia a scrisorii lui Pavel către Filimon cuprinde cererea
concretă pentru care apostolul i-a trimis-o lui Filimon. În prima parte,
apostolul exprimă ideea că părtășia la credință se vădește în faptă, pregătind
terenul pentru cererea lui. Filimon, cel a cărui credință și dragoste ajunseseră
cunoscute de apostolul Pavel, este solicitat în partea a doua să privească
pozitiv cererea pe care apostolul Pavel o are cu privire la Onisim, ca acesta să
fie iertat și primit înapoi ca frate: Filimon era solicitat să acorde iertare. În
partea a treia, apostolul își reînnoiește cererea, și o face cu un tact vrednic de
urmărit. Scrisoarea lui Pavel către Filimon este un model al felului în care
creștinii trebuie să converseze unii cu alții, mai ales atunci când au de solicitat
favoruri unii de la alții.
OBIECTIVE



Să învățăm politețea în relațiile noastre frățești, să practicăm
amabilitatea în comunicare și în cererile ce ni le facem unii altora;
Să acționăm spre binele fratelui nostru având înaintea ochilor
modelul Domnului Isus și felul în care El a acționat spre binele
nostru.

SCHIȚA
Apostolul Pavel face uz de patru argumente pentru a-și asigura cooperarea lui
Filimon în restaurarea lui Onisim în casa acestuia. El anticipează conformarea
lui Filimon în virtutea a patru apeluri pe care le face:
I.
Apelul la prietenie ;
II.
Apelul la datorie;
III.
Apelul la bucurie;
IV.
Apelul la ascultare.
ANALIZA
Apostolul Pavel a hotărât trimiterea lui Onisim înapoi la Filimon,
stăpânul său, deși „întemnițatul lui Hristos” ar fi avut mare nevoie de slujirea
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sa în situația în care se găsea atunci în închisoare. Decizia de a-l trimite înapoi
a fost luată având în vedere binele celor doi implicați în diferend.
Pe de o parte, Onisim avea nevoie să dea față cu Filimon, stăpânul
său pe care îl păgubise și căruia trebuia să îi ceară iertare. Orice creștin are
datoria de a desface răul pe care l-a comis în defavoarea fratelui său, cerând
iertare și oferind despăgubire pentru pierderile cauzate. Nici un credincios ce
a păgubit pe altul nu poate invoca iertarea creștină pentru a-și scuza inacțiunea
sau lipsa inițiativei de despăgubire.
Pe de altă parte, Filimon avea nevoie să dea ochii cu Onisim, pentru
a oferi iertare celui ce se pocăise și pentru a arăta practic în ce constă iertarea
creștină. Pentru a-l ajuta pe Filimon, partea ofensată în această realitate,
apostolul Pavel apelează la patru argumente, ca astfel să își asigure cooperarea
deplină a lui Filimon în ceea ce se solicita de la acesta. În cele patru argumente
folosite de apostolul Pavel recunoaștem esența evangheliei creștine.
I.
Apelul la prietenia ce acceptă pe prietenul prietenului (v.17)
„Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.”
Pavel invocă prietenia sa cu Filimon pentru a obține primirea lui Onisim în
cei mai buni termeni. Relațiile frățești trebuie complementate cu cele de
prietenie. Pe baza relației de frați și surori în Hristos și pe baza prieteniei ce o
avem unii cu alții putem să cerem unii de la alții anumite lucruri pentru ca
mărturia lui Hristos să fie întărită în comunitatea celor răscumpărați.
Dumnezeu ne duce în realități critice și astfel ne oferă situații în care ni se
testează caracterul creștin și dorința de a primi cu bunăvoință cererile fraților
noștri.
În același timp, recunoaștem în pledoaria apostolului Pavel pledoaria
Domnului Isus pentru noi înaintea Tatălui. Fiul, care ne-a declarat prietenii
Săi, pledează ca Tatăl să ne accepte așa cum este El acceptat de Tatăl.
Adevărul este că în Hristos Tatăl ne acceptă, pe noi, cei păcătoși, la fel cum
Îl acceptă pe Fiul Său în care își găsește toată plăcerea.
II.
Apelul la datoria ce o avem ca răscumpărați pentru care s-a
plătit un preț atât de mare (vs.18-19)
„Și 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.” După toate aparențele, Filimon își datora credința
propovăduirii lui Pavel. Acum apostolul îi cere lui Filimon să își facă datoria
de a ierta și accepta pe Onisim, deoarece și el a fost acceptat de Tatăl ceresc,
iar datoria lui cea mare a fost pusă în socoteala Domnului Isus. Când Pavel îi
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spune lui Filimon să pună orice datorie în socoteala lui, și promite că va plăti,
el face aluzie la realitatea cea mare în care Domnul Isus și-a asumat datoria
noastră mare și a plătit El prețul răscumpărării noastre. Cei care au fost
răscumpărați vor recunoaște că au datoria de a-i ierta pe alții. La această
datorie apelează apostolul Pavel în ceea ce îi scrie lui Filimon.
Ori de câte ori cei mântuiți sunt solicitați să ierte ei trebuie să își aducă
aminte că datoria lor a fost plătită și de aceea au datoria de a ierta.
III.
Apelul la bucuria produsă de satisfacerea cererii (v.20)
„Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, și înviorează-mi inima în
Hristos!” Vedem din nou în această cerere înțelepciunea autorului epistolei
care transmite lui Filimon ideea că iertarea și acceptarea lui Onisim va face
bine prietenului său, apostolului Pavel. În realitate binele va fi experimentat
de toți cei implicați în situația descrisă. Iertarea oferită de Filimon va face
bine lui Onisim, dar va face bine și celui ce o oferă, deoarece iertarea este o
acțiune după inima lui Dumnezeu, și de aceea aduce bine celui ce o face.
Adevărul este că iertarea aduce bucurie, și acest lucru ar trebui să fie un
imbold pentru creștini să practice iertarea. În cazul fiului risipitor bucuria a
fost egal împărțită între fiul iertat și tatăl ce oferea iertarea. Dacă Dumnezeu
se bucură să ierte pe păcătoși, și noi ar trebui să procedăm la fel.
IV.

Apelul la ascultarea creștină, virtutea ce oferă mai mult decât
i se cere (v.21)
„Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult
decât îți zic.” Vedem tactul apostolului Pavel care invocă ascultarea lui
Filimon și dorința acestuia, ca ucenic al lui Hristos, de a excela în ascultare
făcând mai mult decât i se cere. Probabil că felul în care apostolul a formulat
această cerere l-a obligat pe Filimon să răspundă pozitiv, dar procedura nu
este deloc condamnabilă. De la cei mântuiți se așteaptă să exceleze în
ascultare și să facă ceea ce e neobișnuit, să ofere mai mult decât li se cere.
Așa ne-a învățat Domnul Isus în Predica de pe Munte, și așa trebuie să
acționăm noi, fiii Tatălui ceresc. Pavel nu face altceva decât să apeleze la
capacitatea creștină de a manifesta virtute la cel mai înalt grad.
În finalul scrisorii, apostolul Pavel îi cere lui Filimon să se pregătească
pentru a-l găzdui, căci avea nădejde că în urma rugăciunilor celor din Colose
el va fi eliberat. Ne putem gândi că această ultimă cerere era de asemenea
menită să îl împingă pe Filimon în direcția bună a acceptării lui Onisim în
condițiile cerute de Pavel, știind că în curând Filimon va da ochii cu apostolul
62

Neamurilor. Oricum, este clar că Pavel avea încredere în ascultarea lui
Filimon. De fapt credința este verificată prin ascultarea noastră de cerințele
Domnului. Evanghelia îi aduce pe oameni nu doar la credință, ci la ascultarea
credinței (Romani 1:5).
CONCLUZIE
Dacă nu există ascultare în viața noastră, ascultare de Cuvânt,
ascultare de cei autorizați de Domnul cu supravegherea noastră (părinți,
profesori, superiori, prezbiteri) DE FAPT NU EXISTĂ CREDINȚĂ
AUTENTICĂ. Ascultarea creștină excelează și face mai mult decât i se cere.
O astfel de ascultare îl cinstește pe Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin
Domnul Isus Hristos.
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