2 Timotei 1:1
1. Pavel, apostol. Vezi 1 Timotei 1:1.
Prin voia lui Dumnezeu. Compară cu expresia „prin porunca lui Dumnezeu” (1 Timotei 1:1). Pavel
n-a uitat niciodată îndemnul Duhului de a-şi schimba viaţa şi felul cum a devenit apostol (vezi Galateni
1:15–17). Această chemare directă a lui Dumnezeu a constituit izvorul curajului şi al mângâierii sale în
momentele când apăreau probleme în lucrare.
Făgăduinţa vieţii. Adică atât mântuirea veşnică, de care fiecare credincios nădăjduieşte să aibă parte
în lumea viitoare (vezi Ioan 3:16; 1 Timotei 6:19), cât şi o viaţă nouă, de neprihănire, putere, şi pace, pe
acest pământ (vezi 1 Ioan 5:12). Apropiindu-se de clipa morţii, nădejdea vieţii veşnice era cât se poate de
preţioasă pentru Pavel. Împăratul roman putea să-i ia viaţa aceasta, dar nu putea să-i ia pacea şi să-l
lipsească de răsplătirea sa veşnică (vezi Matei 10:28).
În Hristos Isus. O expresie favorită a lui Pavel, care pe bună dreptate ar putea fi numită motto al său
(compară cu Romani 9:1; 12:5; 16:7; 2 Corinteni 1:21; 2:14, 17; 5:17; 12:2; 1 Tesaloniceni 4:16; 1 Timotei
2:7; etc.).
2 Timotei 1:2
2. Către Timotei. Pentru o scurtă schemă biografică, vezi Faptele Apostolilor 16:1.
Iubitul meu copil. Pavel foloseşte această exprimare afectuoasă deoarece el îl hrănise spiritual pe
Timotei (vezi 1 Timotei 1:2).
Har, îndurare şi pace. Vezi 1 Timotei 1:2.
De la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Isus. Vezi Romani 1:7.
2 Timotei 1:3
3. Mulţumesc lui Dumnezeu. În loc de a se plânge sau a se compătimi deoarece lâncezea în temniţa
romană, Pavel retrăieşte amintirile plăcute despre unii tovarăşi iubiţi. În timp ce unii se plâng de
inconvenienţe şi greutăţi, oamenii cu adevărat mari sunt recunoscători pentru momentele plăcute ale vieţii.
Moşi strămoşi. Pavel este recunoscător pentru severa educaţie religioasă dată de părinţii săi. Familia
lui era loială faţă de principiile sectei stricte a fariseilor, după cum se reflectă în educaţia sa fariseică primită
la Ierusalim. Pentru o discuţie mai detaliată a familiei lui Pavel, vezi Note Adiţionale la Faptele Apostolilor,
Nota 2.
Cuget curat. [„Conştiinţă curată”]. Chiar dacă împăratul roman Nero îi pedepsea cu severitate pe
creştini din cauza religiei lor, Pavel Îi putea sluji lui Dumnezeu cu o conştiinţă curată, deoarece se închina la
acelaşi Dumnezeu ca şi strămoşii săi – nu călcase nici o lege. Viaţa lui fusese trăită în „cuget curat”, chiar
dacă comisese unele fapte reprobabile (vezi 1 Timotei 1:13).
2 Timotei 1:4
4. Lacrimile tale. Prezbiterii din Efes de asemenea au vărsat lacrimi când s-au despărţit de Pavel la
Milet, crezând „că nu-i vor mai vedea faţa” (vezi Faptele Apostolilor 20:17, 36–38). Această gingaşă
prietenie din partea conlucrătorilor mai tineri şi mai bătrâni este un model de relaţie pe care toţi pastorii şi
slujitorii Evangheliei ar trebui să-l imite.
2 Timotei 1:5
5. Îmi aduc aminte. Dovezi textuale favorizează exprimarea „mi s-a adus aminte”. Poate că Pavel
tocmai primise o scrisoare de la Timotei sau poate un călător trecuse prin Roma şi îi povestise lui Pavel
lucruri bune despre Timotei.
Credinţa ta neprefăcută. Vezi 1 Timotei 1:5.
Întâi. Pavel compară bogatul fundal religios al familiei lui Timotei cu al său (v. 3). Ambele familii

proveneau dintr-o spiţă de israeliţi sinceri şi acum continuau închinarea la acelaşi Dumnezeu în cadrul
creştinismului. Nu se face o paralelă deplină între Pavel şi Timotei, dar implicaţia e clară – Pavel aştepta
acum execuţia din cauza credinţei sale creştine, aceeaşi credinţă pe care o împărtăşea şi Timotei. Ce îl
aştepta pe Timotei, nu ştia nici unul din ei, dar Pavel s-a folosit de această ultimă ocazie pentru a-l îndemna
să trăiască nobil, ca un adevărat serv al lui Dumnezeu (vezi cap. 2:1–13).
Lois. Nu mai ne sunt date şi alte informaţii cu privire la această nobilă femeie.
Eunice. Gr. Eunike, „biruind bine”, „o bună victorie” (vezi Faptele Apostolilor 16:1). Pavel scoate în
evidenţă influenţa acestor două femei creştine, deoarece tatăl său, care probabil murise pe când Timotei era
un băieţel, era grec şi se poate să fi fost indiferent faţă de adevăratul Dumnezeu.
Sunt încredinţat. Adică apostolul era încredinţat de autenticitatea consacrării lui Timotei şi de
darurile lui spirituale încă înainte de hirotonirea sa, iar slujirea acestui tânăr îndreptăţea încrederea pe care o
avusese Pavel. „Credinţa” sinceră a bunicii şi a mamei lui îl influenţase pe Timotei încă din copilărie, dar
„credinţa” înaintaşilor nu putea să-l mântuiască pe Timotei. Membrii bisericii din generaţiile mai tinere nu
se pot încrede doar în simpla cunoştinţă a Evangheliei, pentru mântuirea lor; ea trebuie să devină o
„credinţă” personală, care aduce curaj şi pace zi de zi.
2 Timotei 1:6
6. De aceea. Adică apostolul este bine încredinţat, pe când se găseşte în temniţa romană, că bisericile
din Asia sunt în mâni competente şi că actuala credinţă a lui Timotei constituie o temelie puternică pentru
problemele serioase din viitor.
Îţi aduc aminte. Îndemnurile delicate ale apostolului au fost fără îndoială o mare sursă de încurajare
pentru tânărul Timotei. Cuvintele acestea respiră încredere şi prietenie gingaşă.
Înflăcărezi. Gr. anazopureo, „a reînnoi flacăra”. Afirmaţia aceasta nu sugerează în mod necesar că
sârguinţa şi curajul lui Timotei erau slăbite; ci aceasta este metoda lui Pavel de a-l lăuda pe Timotei pentru
serviciul eficient din trecut şi de a-l provoca să continue la fel. Din cauză că Pavel era acum forţat să-şi
părăsească postul de conducere din Asia Mică, Timotei urma să se ridice cu o nouă înflăcărare şi să ia
asupra sa răspunderi şi mai mari.
Darul. Vezi 1 Timotei 4:14.
Punerea mâinilor mele. Vezi 1 Timotei 4:14.
2 Timotei 1:7
7. Frică. Gr. deilia, „laşitate”, „timiditate”. Creştinismul autentic nu produce oameni laşi, iar acest
lucru se poate observa cel mai bine prin viaţa lui Hristos şi a lui Pavel. Nici un laş nu ar fi scris o astfel de
epistolă aflându-se în umbra sabiei călăului.
Putere. Gr. dunamis, „tărie”, „capacitate” (vezi Luca 1:35; 1 Corinteni 4:20); de aici a derivat
cuvântul nostru „dinamită”.
Dragoste. Vezi 1 Corinteni 13:1. Iubirea este o calitate care trebuie să însoţească „puterea”, ca nu
cumva aceasta să fie folosită cu asprime, fără amabilitate. Domnul Isus este un exemplu izbitor de putere
împletiră cu iubire.
Chibzuinţă. [„Minte sănătoasă”, KJV]. Adică bunul simţ care îi fereşte pe creştinii credincioşi de
capcanele fanatismului şi ale practicilor eretice.
2 Timotei 1:8
8. Să nu-ţi fie ruşine dar. În limba greacă se înţelege de aici că Timotei nu se ruşinase până atunci.
Pavel îi porunceşte aici credinciosului său tovarăş să nu se ruşineze niciodată. Astfel de expresii de
încredere îi motivează pe lucrătorii mai tineri la realizări şi mai nobile.

Mărturisirea Domnului nostru. Adică mărturisirea creştină despre Isus Hristos, care pentru neamuri
era „o nebunie” şi pentru Iudei „o pricină de poticnire” (vezi 1 Corinteni 1:23,25).
Întemniţatul. Cuvântul acesta este o dovadă în plus că Pavel a scris această epistolă pe când se afla în
temniţa romană (vezi p. 325).
Sufere împreună. [„Fii părtaş al suferinţelor”, KJV]. Gr. sugkakopatheo, „a suferi răul împreună”, „a
suferi împreună ruşinea”.
Pentru Evanghelie. Pavel fusese înjosit public din cauza Evangheliei; orice altceva mai puţin decât
deplina împărtăşire cu suferinţele lui Pavel, în public şi în particular, ar fi fost laşitate (vezi v.7). Apostolul
înţelegea bine că puterile răului îl urmăresc fără încetare pe fiecare copil al lui Dumnezeu şi că înainte de
coroană trebuie să fie mai întâi ocara şi înţelegerea greşită din partea celorlalţi (vezi cap. 3:12).
Puterea lui Dumnezeu. Numai harul lui Dumnezeu poate să-l întărească pe credincios în lupta
împotriva tentaţiilor plăcute la înfăţişare şi în suferinţele aduse de vrăjmaşul sufletelor (vezi Romani 1:16; 1
Corinteni 1:18).
2 Timotei 1:9
9. Ne-a mântuit. [„Care ne-a mântuit”, KJV]. Versetele 8–11 trebuie socotite o unitate. Numai
„puterea lui Dumnezeu” poate să-i salveze pe oameni din obiceiurile lor păcătoase. Atâta vreme cât îşi
supun voinţa lui Dumnezeu, mântuirea lor e sigură (vezi Mat. 1:21).
Chemat. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi (vezi 1 Timotei 2:4). Totuşi sunt mulţi
care refuză oferta lui Dumnezeu (vezi Matei 23:37).
Cu o chemare sfântă. Sau „la o chemare sfântă”. Adică la o viaţă ireproşabilă. Compară cu Romani
1:7.
Nu pentru faptele noastre. [„Nu după faptele noastre”, KJV]. Adică nu pe temeiul „faptelor noastre”.
Mântuirea prin credinţă este una din învăţăturile fundamentale ale Evangheliei, pe care şi Pavel o subliniază
în mod deosebit, din cauza încrederii înşelătoare a iudeilor în puterea mântuitoare a „faptelor legii” (vezi
Galateni 2:16; Romani 3:19–24; Romani 10:1–4; Efeseni 2:8, 9; Tit 3:5). Omul nu are nimic de oferit lui
Dumnezeu ca temei al mântuirii sale; fără îndurarea oferită fără plată de către Dumnezeu, el este neajutorat.
După hotărârea Lui. [„După propriul Sa intenţie”, KJV]. Chiar datorită naturii iubirii (vezi 1 Ioan
4:9, 10), Dumnezeu a luat iniţiativa de a-i mântui pe păcătoşi prin darul Fiului Său, „Isus Hristos”. Pentru o
discuţie mai detaliată a planului lui Dumnezeu, vezi Romani 8:28–30; Efeseni 1:3–11.
Harul. Vezi Romani 1:7; 3:24; 1 Corinteni 1:3. Iubirea lui Dumnezeu, revărsându-se fără de încetare
asupra păcătoşilor lipsiţi de merite, îl invită pe fiecare om să accepte mântuirea prin Hristos (vezi Romani
3:23, 24; Efeseni 2:4–10).
Înainte de veşnicii. [„Înainte de a fi început lumea”, KJV]. Gr. pro chronon aionion, „înainte de
timpuri veşnice”, adică înainte de istoria acestui pământ. În preştiinţa Sa Dumnezeu era pregătit să
întâmpine tragedia şi criza păcatului înainte ca el să fi pătruns în lumea noastră (vezi Romani 16:25, 26;
Matei 25:34; 1 Corinteni 2:7). Datorită atotştiinţei Sale, lui Dumnezeu îi sunt la fel de cunoscute şi trecutul,
şi prezentul, şi viitorul; nici un eveniment de pe acest pământ nu-L poate surprinde. Ştiind că păcatul avea să
fie un atac al fiinţelor create împotriva autorităţii Sale şi astfel împotriva caracterului Său, Dumnezeu a fost
întotdeauna pregătit să-Şi demonstreze iubirea şi sinceritatea nu numai înaintea unui univers fără de păcat, ci
şi înaintea celor care dispreţuiseră iubirea divină. Vezi Ioan 1:14; 3:16; Romani 5:5–10.
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10. Descoperit. Este vorba de „hotărârea şi harul” lui Dumnezeu (v. 9), clar descoperite în Isus
Hristos. Oamenii îşi fac o părere despre Dumnezeul nevăzut prin ceea ce văd la Isus. Datorită slujirii
vindecătoare a lui Hristos şi a soliilor Lui de încurajare şi speranţă, ei ştiu acum care este atitudinea lui
Dumnezeu faţă de suferinţă. Prin dragostea statornică a lui Isus omul poate să măsoare grija duioasă pe care

Dumnezeu o are faţă de omenire.
Arătarea. Gr. epiphaneia, „arătare”, „manifestarea vizibilă” (vezi 1 Timotei 6:14). Aceasta este
singura dată în Noul Testament când cuvântul epiphaneia se referă la prima venire a Domnului Hristos. În
toate celelalte cazuri cuvântul face referire la a doua Sa venire (vezi 2 Tesaloniceni 2:8; 1 Timotei 6:14; 2
Timotei 4:1, 8; Tit 2:13).
Mântuitorului. Gr. soter, „eliberator”, cuvânt folosit adesea în vechime pentru zei, oameni de stat şi
generali. Totuşi, numai Isus Hristos a adus eliberare adevărată unei lumi legată în lanţurile păcatului.
Nimicit. [„Desfiinţat”, KJV]. Gr. katargeo (vezi Romani 3:3). Când Hristos a înviat din mormânt s-a
manifestat o putere mai tare ca „moartea”. Hristos oferă aceeaşi putere asupra „morţii” tuturor celor care
primesc planul de mântuire. Astfel „moartea” nu mai este ceva de temut.
La lumină. Venirea lui Isus Hristos şi mesajul Său de eliberare din păcat şi de biruinţă asupra morţii
sunt comparate aici cu ivirea unei zile, după o noapte întunecată. Într-adevăr, Isus Hristos este „lumina”
oamenilor (vezi Ioan 1:4). În timp ce Pavel aştepta să fie executat, „lumina” făgăduinţelor lui Dumnezeu cu
privire la „viaţă şi nemurire” aducea sufletului său o pace triumfătoare.
Viaţa. Vezi Ioan 1:4; 3:16. Aceasta este cu adevărat o nădejde pentru o lume care vede moartea ca pe
o taină întunecată. Făgăduinţa vieţii dă bucurie şi sens călătoriei trecătoare pe acest pământ. În locul
zădărniciei ea aduce sens; în locul disperării ea aducea voie bună.
Neputrezirea. [„Nemurirea”, KJV]. Sau „incoruptibilitatea”, adică viaţa care nu se va sfârşi niciodată
(vezi Romani 2:7). Pavel se referă aici la învierea fizică şi la viaţa în trup a celor răscumpăraţi pe noul
pământ.
Evanghelie. Ea era obiectul celei mai distinse atenţii a lui Pavel şi sursa curajului şi păcii sale.
Ţinând cont de foloasele Evangheliei, Pavel şi Timotei nu erau ruşinaţi de ceea ce predicau (vezi v. 8).
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11. Propovăduitorul. Vezi 1 Timotei 2:7.
Apostolul. Pavel pretinde titlul acesta deoarece chiar Isus l-a chemat la slujire (vezi 1 Corinteni 15:8,
9). În ce priveşte înţelesul cuvântului „apostol” vezi Marcu 3:14; Faptele Apostolilor 1:2.
Pus. [„Numit”, KJV]. Adică de Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:1; 2:7).
Învăţător. Acest cuvânt completează întreita concepţie a lui Pavel cu privire la responsabilitatea sa de
slujitor.
Al Neamurilor. Dovezile textuale favorizează omiterea acestor cuvinte. Totuşi, aşa cum scria la 1
Timotei 2:7, Pavel era trimis la Neamuri ca apostol special al lor (vezi Faptele Apostolilor 9:15; Romani
11:13; 15:16; Galateni 1:15, 16; 2:7, 8; Efeseni 3:8; 1 Timotei 2:7).
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12. Sufăr. Din cauza propriei sale suferinţe îndurate din cauza Evangheliei, Pavel îl putea îmbărbăta
pe Timotei să rabde suferinţa.
Aceste lucruri. E vorba despre culmea umilinţei. Pavel fusese acuzat de acte criminale împotriva
Imperiului Roman.
Nu mi-e ruşine. [„Nu sunt ruşinat”, KJV]. Chiar dacă avea de întâmpinat dezonoarea executării ca un
criminal şi batjocora unui imperiu, încrederea lui Pavel în solia pe care o predica îi înviora spiritul şi-i
întărea curajul. Acelaşi fel de nobleţe a oţelit şi inima curajoşilor evrei când au avut de întâmpinat furia
regelui Babilonului (vezi Daniel 3:16–18); Hristos de asemenea, întâmpinând ocara crucii, a dat universului
un exemplu de încredere în providenţa Tatălui.

Ştiu. Pavel este convins de grija lui Hristos pentru binele său, şi mărturia sa dă pe faţă recunoştinţa
lui pentru aceasta.
Crezut. Forma verbului grecesc scoate în evidenţă faptul că încrederea exista în viaţa lui Pavel încă
de dinainte şi continua şi în prezent. El îşi păstrase credinţa chiar în mijlocul neplăcutei experienţei de a fi
tratat ca un criminal de rând. Dumnezeu nu aşteaptă ca oamenii să se încreadă în El orbeşte. El a dat fiecărui
om dovezi suficiente pe care să-şi bazeze încrederea. Recunoaşterea acestor dovezi ale providenţei lui
Dumnezeu oferă bucurie vieţii.
Încredinţat. Sau „convins”.
Să păzească. Literal propoziţia sună astfel „să păzească depozitul meu până în ziua aceea” (compară
cu 1 Timotei 6:20; 2 Timotei 1:14). Comentatorii se întreabă dacă aici Pavel se referă la ceva ce îi
încredinţase lui Hristos sau la ceva ce Hristos îi încredinţase lui. Prima opinie este că mântuirea personală a
lui Pavel, caracterul şi viitorul său sunt lucrurile pe care Hristos le va păzi cu credincioşie până la ziua
învierii, când sfinţii adormiţi vor fi aduşi la viaţă. Chiar dacă moartea îi ascunde pe oameni de ochii
celorlalţi, Hristos a însemnat mormintele tuturor celor care într-o zi vor primi darul vieţii veşnice.
Cei care susţin a doua părere nu cred că Pavel ar folosi aceleaşi cuvinte ca şi în 1 Timotei 6:20 şi 2
Timotei 1:14, dar cu alt sens. În pasajele amintite este clar ce i se încredinţează lui Timotei ca slujitor al
Evangheliei. Comentatorii aceşti susţin că Pavel îi împărtăşeşte aici lui Timotei încrederea că deşi el va muri
în curând, răspândirea Evanghelia nu va înceta, şi că Hristos poate să păzească mărturia creştină până ce
sarcina va fi împlinită. Alţii ca Timotei vor primi însărcinarea care îi fusese dată lui Pavel. Deşi moartea sa
avea să fie o lovitură puternică pentru tinerele biserici, ele trebuiau să fie convinse, ca şi Pavel, că Hristos
încă trăieşte şi că poate să le împlinească în ele mai mult decât făcuse acest apostol.
Ziua aceia. Adică ziua când sarcina încredinţată creştinilor va fi fost îndeplinită. Poate că Pavel se
referă la „ziua aceea” când „viaţa şi neputrezirea” (vezi v. 10) le vor fi oferite celor credincioşi pentru că au
păstrat curat ceea ce li se încredinţase.
2 Timotei 1:13
13. Dreptarul. [„Forma”, KJV]. Gr. hupotuposis, „exemplu”, „tipar”, „model”, tradus „pildă” în 1
Timotei 1:16. Fiind unul din instrumentele lui Hristos prin care ceea ce i-a „încredinţat” Pavel sau
„moştenirea de adevăr” a lui (vezi 2 Timotei 1:12) va fi păzit în siguranţă şi transmis mai departe lumii, lui
Timotei i se porunceşte să proclame cu credincioşie Evanghelia, aşa cum o auzise de la Pavel. Aici apostolul
dă de înţeles că spusele lui erau inspirate de Dumnezeu (vezi cap. 3:16) şi aveau aceeaşi autoritate ca şi
Vechiul Testament. Aşadar ele nu trebuie să fie falsificate, ci păstrate ca model al adevărului Evangheliei.
Sănătoase. Gr. hugiaino, „a fi sănătos” (vezi 1 Timotei 1:10). Solia lui Pavel nu avea nici o eroare şi
prezenta cu credincioşie planul de mântuire al lui Dumnezeu. El declară că Evanghelia pe care o predica era
adevărul (vezi Galateni 1:6–8).
Auzit de la mine. Pavel îl instruise bine pe Timotei cu privire la adevăr.
Credinţa şi dragostea. Credinţa personală a lui Timotei n-ar fi putut avea o temelie mai bună. În plus,
prezentarea darului mântuirii oferit de Dumnezeu trebuie să se realizeze în acelaşi spirit de iubire care Îl
caracterizează pe Cel care mântuieşte. Prezentată cu oricare alt spirit, predica lui Timotei ar fi fost o piedică
în calea primirii Evangheliei.
2 Timotei 1:14
14. Lucrul acela bun … păzeşte-l. Propoziţia sună literal: „păzeşte depozitul excelent” (vezi 1
Timotei 6:20; 2 Timotei 1:12). Aici Pavel se referă la responsabilitatea lui Timotei ca slujitor al Evangheliei,
încredinţată lui atât de către oameni cât şi de către Dumnezeu. O parte din „depozitul” acesta erau chiar
cuvintele lui Pavel, pe care Timotei trebuia să le „păzească” (v. 13). Lucrarea lui Pavel era aproape
încheiată; apostolul păzise adevărul neatins de vreo eroare doctrinală sau de întinare morală. Dar slujba
care-i fusese încredinţată lui Pavel, „depozitul” lui, era acum pusă pe umerii lui Timotei şi ai altora. De aici

înainte ei urmau să fie păzitori ai comorii nepreţuite a Evangheliei şi la rândul lor să o transmită cu
credincioşie altora.
Prin Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt este agentul care-i face în stare pe oameni să împlinească
sarcina predicării Evangheliei. Nu există limită în lucrarea şi influenţa celor care îşi consacră voinţa
scopurilor lui Dumnezeu. Duhul Sfânt devine tăria omului şi este puterea nevăzută care stă în spatele
progresului lucrării.
Locuieşte. Puterea lui Dumnezeu devine aliată cu forţele vitale ale omului. Interiorul său este
schimbat atunci când Îi îngăduie Duhului Sfânt să-i îndrepte viaţa sa. Compară cu Ioan 15:4–7 (vezi Ioan
14, 17; 1 Corinteni 6:19; Efeseni 3:16).
2 Timotei 1:15
15. Asia. Adică provincia romană Asia, având capitală oraşul Efes (vezi Nota Suplimentară de la
Faptele Apostolilor 16; vezi harta de la începutul Vol. VI. p. 33).
M-au părăsit. [„S-au îndepărtat de mine”, KJV]. Nu se ştie nimic despre situaţia deosebită la care se
face referire aici. Totuşi, trebuie să fi fost un eveniment care cerea curaj şi onoare din partea celor care
mărturiseau că sunt creştini. Pavel simţea puternic această dezamăgire şi ştia că dacă toţi colaboratori săi ar
fugi din faţa persecuţiei, lucrarea la care el se ostenise atât de mult s-ar prăbuşi. Totuşi încrederea în
devoţiunea lui Timotei l-a încurajat pe Pavel şi i-a oferit cadrul pentru porunca adresată tânărului misionar,
de a sta tare şi de a nu se ruşina de Evanghelie (vezi v. 8). În plus, el trebuia să păzească triumfător
„depozitul” sacru al adevărului (vezi v. 12) pe care îl primise de la Pavel şi de la ceilalţi apostoli (v. 14) în
momentul convertirii.
Figel şi Ermogen. Scriptura nu oferă alte informaţii cu privire la aceşti oameni şi la fapta lor urâtă.
Este tragic să fii amintit doar ca exemplu de ocară sau laşitate. Bărbaţii aceştia nu izbutiseră să păzească
adevărul care le fusese încredinţat.
2 Timotei 1:16
16. Onisifor. Literal, „cineva care aduce folos”. Nu se ştiu mai multe lucruri despre acest credincios
sincer. Se pare că el nu-şi făcuse de râs numele şi că îi adusese multă bucurie şi încurajare lui Pavel într-un
timp când alţi membrii ai bisericii îl părăseau. Onisifor nu se ruşinase de Evanghelie sau de ocara pe care ea
i-o aducea lui Pavel. Unii cred că el era mort atunci, (1) pentru că aici şi în cap. 4:19 Pavel se referă numai
la „casa” lui şi (2) pentru că în cap. 1:18 cuvintele „în ziua aceea”, înţelese în lumina v. 12 cap. 4:8,
constituie o referire la a doua venire.
Mângâiat. [„Înviorat”, KJV]. Onisifor era ca o adiere de aer de munte pentru Pavel, care respira
miasma temniţei romane. În loc de a contribui la suferinţa lui Pavel, el îi aducea curaj, optimism şi prietenie.
Nu i-a fost ruşine. Onisifor este pus în contrast cu Figel şi Ermogen şi reprezintă un exemplu demn
de urmat pentru Timotei (vezi v. 8).
Lanţul. Vezi Faptele Apostolilor 28:20.
2 Timotei 1:17
17. M-a căutat. Poate că Onisifor era un membru de vază al bisericii din Efes, probabil comerciant,
călătorind cu afaceri la Roma. Totuşi încercarea de a-l găsi pe Pavel era o acţiune riscantă, deoarece, după
incendiul Romei, toţi creştinii era suspecţi.
Cu multă grijă. [„Foarte sârguincios”, KJV]. Încercarea lui Onisifor de a ajunge la Pavel nu era
întâmplătoare.
2 Timotei 1:18
18. În ziua aceea. Vezi v. 12; cap. 4:8. Sursa bucuriei lui Pavel era „ziua aceea”, când păcatul şi
umbrele lui vor dispărea, când nu va mai fi durere şi sărăcie. Atunci vor fi împlinite cele mai adânci dorinţe,
iar visurile spulberate pe acest pământ vor fi înlocuite cu minunăţiile şi plăcerile fără de sfârşit ale cerului

(vezi Matei 16:27; Romani 2:7; 2 Timotei 4:1; Apocalipsa 21:1–4).
Ştii. Ca slujitorul cel mai de seamă din Efes, Timotei era martor la credincioşia lui Onisifor.
Ajutor. [„A slujit”, KJV]. Adică a slujit personal. Nu se mai ştie altceva despre Onisifor din Efes.
Mi-a dat. Dovezi textuale atestă omiterea cuvântului „mi”. Pavel se referă la serviciul lui Onisifor
pentru cauza lui Hristos, din care o parte era o în tovărăşie cu Pavel.
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2 Timotei 2:1
1. Copilul meu. [„Fiul meu”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:2; 2 Timotei 1:2.
Întăreşte-te. [„Fii tare”, KJV]. Nimeni nu-şi poate îndeplini datoria de slujitor al Evangheliei dacă nu
e zilnic condus de harul şi de puterea lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 12:9; Efeseni 6:10; Filipeni 4:13).
2 Timotei 2:2
2. Ce. [„Lucrurile”, KJV]. Adică „învăţăturile sănătoase” din cap. 1:13. Poate că Pavel dădea o
deosebită atenţie iscusinţei lui Timotei de a vesti adevărurile Evangheliei, ştiind că venea ziua când tânărul
lucrător urma să preia această răspundere de la Pavel.
În faţa multor martori. [„În mijlocul multor martori”, KJV]. „Învăţăturile sănătoase” ale lui Pavel
i-au fost probabil date lui Timotei nu în secret, ci mai degrabă ca unui ascultător la diferitele servicii
bisericeşti.
Încredinţează. Compară cu 1 Timotei 6:20. Conducătorul unei biserici nu numai că trebuie să predice
Evanghelia credincioşilor şi necredincioşilor, ci el trebuie şi să pregătească tineri capabili să ia asupra lor
conducerea bisericii când generaţia mai vârstnică va muri.

De încredere. [„Credincioşi”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:12.
2 Timotei 2:3
3. Sufere. [„Îndură greutăţi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „suferă răul împreună
cu [cineva, sau alţii]”, adică „ia-ţi partea de suferinţă” (RSV).
Bun. Sau „de prima clasă”, „excelent”.
Ostaş. Compară cu Filipeni 2:25; 1 Timotei 1:18. Devotamentul, loialitatea şi tăria fizică a unui ostaş
adevărat sunt condiţii pentru lucrare de slujire şi conducere a bisericii.
2 Timotei 2:4
4. Nici un ostaş. [„Nimeni care se războieşte”, KJV]. Sau „nimeni care serveşte ca ostaş”.
Nu se încurcă. Adică nu se amestecă.
Treburile. Adică treburi civile care i-ar fura timpul şi energia ostaşului. Slujitorul Evangheliei ar
trebui să fie consacrat unei singure, mari însărcinări, aceea de a predica vestea cea bună. E adevărat că s-ar
putea să fie necesar ca, ocazional, să se angajeze în vreo lucrare obişnuită, cum a făcut şi Pavel, care a lucrat
la facerea de corturi. Dar această activitate e doar un mijloc necesar pentru realizarea marelui scop al
predicării eficiente a Evangheliei.
Placă. Prima grijă a slujitorului Evangheliei este ca Isus Hristos, Cel care l-a chemat la serviciu, să
fie satisfăcut cu lucrarea sa. El nu trebuie să caute să fie pe plac vreunei fiinţe umane. Încercarea de a plăcea
oamenilor ar sta în calea deplinei devoţiuni faţă de Domnul său.
2 Timotei 2:5
5. Luptă la jocuri. [„Luptă la întreceri”, KJV]. Gr. athleo, „a se angaja în întrecere”, „a lupta la locuri
de gimnastică”, „a se ocupa de atletism”. Cuvântul nostru „atlet” este derivat de la athleo. Aici Pavel face o
altă paralelă: între slujirea creştină şi viaţa unui atlet (vezi 1Corinteni 9:24–27).
Încununat. Adică împodobit cu cununa de biruitor (vezi 1 Corinteni 9:25).
După rânduieli. [„Legal”, KJV]. Orice atlet care calcă regulile întrecerii este descalificat. Din nou
Pavel îi îngăduie lui Timotei să deducă paralela intenţionată. Indiferent de numărul de predici ţinute şi de
oamenii vizitaţi, dacă slujitorul Evangheliei nu îi învaţă pe oameni o învăţătură sănătoasă (cap. 1:13) sau
dacă nu-şi îmbracă solia în atractivitatea şi iubirea lui Hristos, toate eforturile se vor dovedi în zadar
(compară cu Matei 7:22, 23).
2 Timotei 2:6
6. Plugarul. Gr. georgos, literal, „lucrător al pământului”, de unde derivă numele „Gheorghe”. Pavel
îl compară acum pe slujitorul Evangheliei cu un plugar, aşa cum mai înainte îl comparase cu un atlet (v. 5) şi
cu un ostaş (v. 3, 4).
Strânge roadele. [„ Este părtaş la roade”, KJV]. Produsele agricultorului îl hrănesc atât pe el cât şi pe
ceilalţi oameni. Dacă agricultorul nu ar munci şi nu şi-ar împărţi produsele, el ar muri, iar restul lumii ar
duce lipsă de hrană. De aceea, cel care vesteşte Evanghelia trebuie să experimenteze mai întâi roadele
Duhului (vezi Galateni 5:22, 23) înainte de a putea să îi conducă pe alţii la ele. Nimeni nu poate împărţi cu
altul ceea ce nu deţine. Lumea are nevoie atât de produsele agricultorului cât şi de roadele autentice ale
creştinismului, dar dacă agricultorul nu mănâncă din hrana pe care o produce, iar slujitorul Evangheliei nu
dă pe faţă adevărurile pe care le predică, lumea suferă.
2 Timotei 2:7
7. Înţelege. [„Consideră”]. În v. 3–6 Pavel vorbise prin metafore. Acum îl îndeamnă pe Timotei să
vadă importanţa comparaţiilor sale. Compară învăţăturile date de Hristos ascultătorilor Săi în Matei 24:15.

Îţi va da pricepere. Apostolul îi aminteşte lui Timotei că nu toate învăţăturile constau în informaţii
care pot fi memorizate. Ci sunt multe probleme care pot fi rezolvate numai prin amintirea experienţei
personale sau a altora. Iar pentru unele probleme nu există paralelă imediată în experienţa trecută. Oricare ar
fi situaţia, slujitorul Evangheliei apelează la Dumnezeu, care dă „pricepere în toate lucrurile”. În consecinţă,
slujitorul credincios va asculta întotdeauna cu atenţie glasul divin, trăind zilnic în deplină încredere, pentru a
primi răspunsul la fiecare rugăciune la momentul cel mai potrivit.
2 Timotei 2:8
8. Adu-ţi aminte de Isus Hristos. [„Adu-ţi aminte că Isus Hristos”, KJV]. Literal, „adu-ţi aminte de
Isus Hristos”.
Aici Pavel accentuează natura omenească a lui Isus, care oferă o temelie solidă pentru încrederea
omului în planul de mântuire. În alte cazuri Pavel accentuează natura divină a lui Hristos, adică iubirea Lui,
ca Dumnezeu, pentru păcătoşi. Probabil aici apostolul întâmpină ameninţarea tot mai mare din partea
docetismului (vezi Vol. V, p. 912; Vol. VI, p. 58), care tăgăduia existenţa umană reală a lui Hristos.
Afirmaţia aceasta scoate în evidenţă esenţa Evangheliei creştine. Biserica Creştină nu este edificată prin
interpretări necorespunzătoare şi fanteziste ale Scripturii. Cuvintele lui Isus constituie pentru predicatori un
model pentru situaţiile în care oameni obosiţi, împovăraţi de păcate pot afla pace şi biruinţă. Persoana lui
Isus devine un model de caracter creştin pentru toţi oamenii. Creştinismul are un mesaj viu, vizibil.
Sămânţa lui David. Pentru iudei linia familiei lui David era sacră, deoarece Mesia trebuia să se nască
din „sămânţa lui David” (vezi Psalmi 132:11; 2 Samuel 7:12; Matei 22:41–46). Din nou Pavel accentuează
natura umană a lui Isus şi cum prin El profeţiile Vechiului Testament s-au împlinit pe deplin. Originea
davidică a lui Hristos constituia un argument puternic în prezentarea Evangheliei în faţa iudeilor.
Înviat din morţi. Mormântul gol al lui Hristos a devenit argumentul de necombătut cu privire la
divinitatea Sa şi integritatea mesajului Evangheliei. Nici un om şi nici o altă religie nu pot să îndrepte
atenţia la o dovadă asemănătoare de intervenţie divină. Învierea lui Isus este sigiliul aprobării lui Dumnezeu,
adeverindu-L ca Mântuitor al acestei lumi (vezi 1 Corinteni 15:4, 12–20).
După Evanghelia mea. Compară cu Romani 2:16; 16:25. Solia lui Pavel către lume era bazată atât pe
Vechiul Testament cât şi pe revelaţia personală pe care o primise de la Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:11). De
aceea „Evanghelia” lui era în acord cu viaţa, moartea şi învierea lui Hristos.
2 Timotei 2:9
9. Pentru care. Adică pentru predicarea Evangheliei.
Sufăr. [„Sufăr necaz”, KJV]. Gr. kakopatheo, „a suferi ceva rău”, „a suferi ocară”. Vezi cap. 1:8; 2:3.
Sunt legat. [„În legături”, KJV]. Adică era tratat ca un criminal de rând, chiar până acolo încât era
legat în lanţuri.
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. În timp ce Pavel era păzit de garda romană, el predica atât de
eficient Evanghelia încât un număr de persoane, unii chiar din casa Cezarului, au fost convertiţi la Roma
(vezi Faptele Apostolilor 28:17 - 24; Filipeni 4:22). S-ar putea ca apostolul să se refere la faptul că ceilalţi
apostoli, ca de exemplu Timotei, predicau în continuare, ducând mai departe eforturile lui Pavel în timp ce
el era închis într-o temniţă romană.
Deşi, ca şi Pavel, predicatorii pot fi reduşi la tăcere, răspândirea Evangheliei progresează prin
persoanele cărora Dumnezeu le încredinţează această lucrare (vezi 2 Timotei 2:2). Cuvintele lui Pavel
profetizau progresul cuvântului Său de-a lungul veacurilor. Deşi Martin Luther a fost deţinut în castelul
Wartburg, adevărul biblic al neprihănirii prin credinţă nu era „legat”, deoarece în timp ce era închis el a
pregătit monumentala sa contribuţie pentru poporul german, Biblia în limba germană (vezi p. 53). William
Tyndale a fost în cele din urmă martirizat pentru traducerea Bibliei în limba engleză. Mare parte din viaţă
şi-a petrecut-o exilat din Anglia, iar tipărirea traducerii sale a fost strict interzisă. Totuşi, la un an după
moartea lui Tyndale, Biblia a fost tipărită în Anglia, şi un val de Biblii a pornit din această ţară. Oamenii
s-ar putea să interzică traducerea Bibliei, să ardă Bibliile şi să condamne orice propagare a adevărului biblic,

dar „Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.”
2 Timotei 2:10
10. De aceea. Adică din cauza încrederii lui Pavel în veracitatea ispăşirii lui Hristos (v. 8) şi în
triumful sigur al adevărului.
Rabd. [„Îndur”, KJV]. Gr. hupomeno, „a păstra”, „a suporta în mod brav şi calm”. În ce priveşte o
analiză a formei substantivale, hupomeno, vezi Iacov 1:3. Pavel ştia că slava vieţii veşnice şi răsplata de a
vedea suflete salvate datorită predicării sale erau vrednice de preţul pe care îl plătea prin suferinţa în lanţuri.
Cei aleşi. Vezi Romani 8:33.
Slava veşnică. S-ar putea ca Pavel să compare greutăţile trecătoare îndurate atunci de creştini cu
răsplata cea veşnică.
2 Timotei 2:11
11. Adevărat este cuvântul. [„Credincios este cuvântul”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:15. Din cauza
caracterului ritmic al propoziţiilor din 2 Timotei 2:11–13 unii s-au gândit că Pavel citează din vreun imn
creştin sau dintr-o declaraţie oficială.
Dacă. În versiunea greacă reiese clar că fiecare din condiţiile expuse în v. 11–13 sunt adevărate.
Încredinţarea creştinului este că atunci când împlineşte condiţiile poruncite de Dumnezeu, atunci El va fi
credincios în împlinirea părţii Sale.
Murit. Adică mort faţă de păcat. Pocăinţa creştinului este simbolizată prin ritualul botezului, pe care
Pavel îl descrie ca o moarte (vezi Romani 6:3, 4).
Vom şi trăi. S-ar putea ca Pavel să se refere aici la (1) noua viaţă neprihănită, pe care Dumnezeu ne
ajută să o trăim după botez (vezi Romani 6:5–11); sau la (2) viaţa veşnică pe noul pământ (vezi Ioan 3:16;
14:3).
2 Timotei 2:12
12. Răbdăm. [„Suferim”, KJV]. Gr. hupomeno, „a îndura”, „a stărui” (vezi v. 10). Propoziţia poate fi
tradusă astfel: „dacă stăruim în răbdare” (vezi Matei 24:13).
Vom împărăţi împreună cu El. Vezi Romani 8:16, 17; Apocalipsa 20:4; 22:5. Pavel oferă o
perspectivă veşnică, aşa că ocara şi greutăţile de faţă sunt considerate trecătoare în lumina privilegiilor şi a
slavei veşnice.
Dacă ne lepădăm de El. [„Dacă Îl tăgăduim”, KJV]. Vezi Matei 10:32, 33. Hristos poate fi tăgăduit
în multe feluri, ca de pildă lepădarea pe faţă, păstrarea tăcerii atunci când adevărul ar trebui să fie apărat, o
mărturisire de credinţă contrazisă de o viaţă care nu-L reprezintă bine pe Hristos.
Lepăda de noi. [„Tăgădui pe noi”, KJV]. Vezi Matei 10:32.
2 Timotei 2:13
13. Suntem necredincioşi. [„Nu credem”, KJV]. Gr. apisteo, „a fi necredincios”, „a fi nevrednic de
încredere”. Chiar dacă oamenii Îl dezamăgesc pe Dumnezeu şi pe semenii lor, creştinii pot fi siguri că
Dumnezeu este totdeauna vrednic de încredere. Prezenţa Lui nu-i părăseşte niciodată pe cei care îşi pun
nădejdea în El.
Tăgădui pe Sine însuşi. Dumnezeu, prin natura Sa, nu poate să nu-şi împlinească făgăduinţele (vezi
Numeri 23:19; Psalmi 89:35; Tit 1:2; Evrei 6:18; 10:23). El va fi la fel de credincios în pedepsirea
nelegiuiţilor ca şi în răsplătirea drepţilor. Nici un păcătos nu ar trebui să-şi închipuie că Dumnezeu, în ziua
de pe urmă, Îşi va schimba hotărârea cu privire la soarta celor răi.
2 Timotei 2:14

14. Adu-le aminte. [„Pune-le în amintire”, KJV]. Literal, „stăruieşte ca [lucrurile acestea] să fie
amintite”. Aici Pavel îl însărcinează pe Timotei să le reamintească „oamenilor de încredere” (v. 2) în
particular şi bisericii în general, adevărurile fundamentale expuse în v. 8–13. O cunoaştere a privilegiilor şi
datoriilor pe care le au îi va întări împotriva disputelor nefolositoare şi a învăţăturilor eronate.
Să nu facă luptă de cuvinte. Gr. logomacheo, „a duce lupte de cuvinte”. În ce priveşte forma
substantivală, logomachia, vezi 1 Timotei 6:4.
Dărmarea. Gr. katastrepho, „a răsturna”, de la care a derivat cuvântul „catastrofă”. A da prea mare
însemnătate lucrurilor banale înseamnă a fura timpul preţios care trebuie acordat lucrurilor importante şi a-i
deruta şi deranja pe oamenii simpli. Solia Evangheliei nu depinde de modificarea unui cuvânt ici şi acolo.
Ţinta vieţuirii creştine e măsurată asemănarea cu Hristos (vezi Efeseni 4:13), nu în iscusinţă de a folosi
cuvintele sau în capacitatea de a alegoriza adevărurile clare ale Scripturii.
2 Timotei 2:15
15. Caută. [„Cercetează”, KJV].Gr. spoudazo, „a se grăbi”, „ a se strădui”, „ a fi sârguincios”, tradus
„a căuta” (Efeseni 4:3; 1 Tesaloniceni 2:17; 2 Petru 1:15; 2 Timotei 4:9; 2 Petru 1:10), „a se grăbi” (Tit
3:12; Evrei 4:11). Pavel îi reaminteşte lui Timotei că numai un slujitor al Evangheliei zelos şi sârguincios
poate să-L reprezinte bine pe Domnul şi să-şi îndeplinească sarcina grea care i-a fost încredinţată.
Înfăţişezi. [„Arăţi”, KJV]. Gr. paristemi, „a pune deoparte”, „a prezenta”. În timp ce creştinul
lucrează cu şi pentru semenii săi, el trebuie să-şi aducă mereu aminte că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptaţi
asupra lui. În cele din urmă creştinul trebuie să-I fie pe plac doar lui Dumnezeu.
Încercat. [„Aprobat”, KJV]. Lucrătorul creştin trebuie să fie cunoscut de toţi pentru viaţa lui
neîntinată şi rezolvarea diferitelor probleme ale vieţii.
Lucrător. Întrucât Pavel însuşi lucra făcând corturi (vezi Faptele Apostolilor 18:3), el ştia bine cât de
important era ca un lucrător să muncească atât de bine încât să nu-i fie „ruşine” de munca sa.
Împarte drept. Literal, „taie drept”. Adevărurile Bibliei trebuie să fie interpretate drept, astfel încât
nici o parte a Scripturilor să nu fie pusă în opoziţie cu tabloul prezentat în toată Biblia. Fiecărui pasaj trebuie
să i se dea înţelesul corect, aşa cum fiecare cărămidă din zidul unei clădiri trebuie pusă la locul potrivit, sau
altminteri întregul zid va suferi. În v. 14 Pavel avertizează contra „luptelor de cuvinte”, un exemplu de rea
folosire a Scripturii. A tăia Biblia drept înseamnă că fiecare parte a adevărului trebuie să primească
importanţa cuvenită. Lucrurile neînsemnate şi secundare trebuie să fie subordonate principiilor care de fapt
îi pregătesc pe oameni să biruiască păcatul şi-i fac în stare să trăiască biruitori în Hristos.
Cuvântul adevărului. Adică acel cuvânt care constituie adevărul – Scripturile (vezi Efeseni 1:13).
2 Timotei 2:16
16. Fereşte-te. [„Evită”, KJV]. Sau „depărtează-te de” (vezi Tit 3:9). Subiectele lipsite de importanţă
şi fanteziste trebuie să fie considerate nevrednice de timpul creştinului. El trebuie să-şi întoarcă spatele la
orice trăncăneală de felul acesta.
Vorbăriile goale şi lumeşti. [„Trăncănelile profane şi zadarnice”, KJV]. Vezi la 1 Timotei 6:20.
Cei. [„Ei”, KJV]. Fie „vorbăriile goale”, fie cei care îi învaţă pe alţii astfel de lucruri.
Înainta. [„Spori”, KJV]. Greşita întrebuinţare a Cuvântului lui Dumnezeu duce întotdeauna la o
pagubă mai mare atât pentru învăţătorul neînţelept cât şi pentru biserică. Numai adevărul aduce evlavie şi
armonie între membrii bisericii.
2 Timotei 2:17
17. Roade. Dauna pricinuită de vorbăria religioasă goală (v. 16) se va întinde. Acestor aşa-zişi
învăţători nu ar trebui nici măcar să li se dea ascultare, ci să fie pur şi simplu evitaţi.

Gangrena. Gr. gaggraina, „gangrena”, adică o boală care roade carnea şi se întinde mereu şi în alte
părţi ale trupului. Cei care se implică în certurile de cuvinte (v. 14) şi cei care ţin vorbării goale (v. 16) se
hrănesc din atenţia celor care le-o oferă.
Imeneu. Vezi 1 Timotei 1:20. A fi amintit numai pentru subversiune şi purtare neevlavioasă este
culmea tragediei.
Filet. În Biblie nu mai sunt alte informaţii privire la el.
2 Timotei 2:18
18. Adevăr. [„Adevărul”, KJV]. Adică revelaţia creştină cuprinsă în Biblie (vezi v. 15).
S-au abătut. [„Au rătăcit”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:6; 6:21.
A şi venit învierea. [„Învierea a trecut”, KJV]. Biserica creştină primară a avut de luptat cu învăţători
care tăgăduiau învierea literală a trupului (vezi 1 Corinteni 15:12–19). Aceştia nu împărţeau „drept Cuvântul
adevărului” (v. 15). În ce priveşte felul cum prezintă Pavel învierea fizică de la a doua venire vezi 1
Corinteni 15:12–58; 1 Tesaloniceni 4:13–18; 2 Timotei 4:1.
Răstoarnă. Creştinii sunt adesea mulţumiţi să se sprijine pe aceia din biserică socotiţi cercetători
speciali ai Bibliei, în loc de a cerceta ei înşişi Biblia cu sârguinţă. Drept urmare, când apare eroarea ei nu
sunt în stare să deosebească între adevăr şi minciună.
2 Timotei 2:19
19. Totuşi. Aici este manifestat curajul neînfricat al lui Pavel. El se compară cu cei trei tineri evrei
care, din cauza convingerilor lor, au dat piept cu moartea imediată. Ei I-au fost loiali lui Dumnezeu, care era
în stare să-i scape dacă socotea că este bine, şi „chiar dacă nu”, tot aveau să-L servească (Daniel 3:18).
În această ultimă scrisoare către Timotei, Pavel căuta să-l încurajeze să rabde încercările care aveau
să vină. Iubirea pentru Timotei l-a determinat pe Pavel să descrie drumul greu care stătea în faţa acestuia
(vezi cap. 1:8; 2:3, 9, 16, 17; 3:1, 12).
Pavel nici măcar nu putea să-i făgăduiască lui Timotei că tovarăşii săi din câmpul Evangheliei sau
membrii propriei sale biserici se vor dovedi cu totul credincioşi (vezi cap. 1:15; 2:17, 18; 4:10, 14).
Apostolul învăţase cu lacrimi că dezamăgirea şi deziluzia puteau să se ivească oricând.
Pavel deja aştepta să moară de o moarte nemeritată, de pe urma sabiei călăului. Trebuia ca la toate
acestea să se aştepte şi Timotei? Nu. Pavel încă nu sfârşise. El spune mai departe: „Timotei, lumea te va
persecuta, unii prieteni te vor dezamăgi, unele din cele mai plăcute speranţe ale tale vor fi zdrobite, totuşi
mai e ceva pe care poţi să te bizui: temelia tare a credinţei în Dumnezeu, care stă nezguduită”.
Temelia … lui Dumnezeu. Adică natura şi caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, aşa cum sunt
revelate în Scripturi. Biserica, care este rezultatul harului lui Dumnezeu şi obiectul celei mai mari purtări de
grijă din partea Sa, în cele din urmă va triumfa, deoarece Dumnezeu nu-şi va revoca făgăduinţele şi nu-Şi va
retrage conducerea. Ea stă pe o temelie sigură (compară cu Efeseni 2:19, 20; vezi Matei 16:18).
Tare. Gr. stereos, „ferm”, „solid”, „nemişcat”. Literal, prima parte a acestui verset zice: „temelia tare
a lui Dumnezeu stă”.
Pecetea. Gr. sphragis, un „sigiliu” prin care ceva este confirmat, autentificat. Compară cu Ezechiel
9:4; Romani 4:11. Chiar de la creaţiune Dumnezeu a dorit să îi deosebească pe cei care dau pe faţă loialitate
faţă de voia Sa. A fi sigilat cu aprobarea lui Dumnezeu este cea mai înaltă realizare a omului. Dumnezeu
le-a făgăduit bărbaţilor şi femeilor sigilaţi protecţia legiunilor de îngeri, mângâierea şi încurajarea prezenţei
Sale. În plus, oamenii de azi pot fi siguri că condiţiile pe care Dumnezeu Îşi bazează aprobarea sunt aceleaşi
acum ca şi în vremurile biblice (vezi 2 Timotei 2:13). Lucrarea de sigilare va continua atâta timp cât bărbaţii
şi femeile pot primi mântuirea. Vezi Apocalipsa 7:1, 4.

Cunoaşte. Probabil o referire la LXX din Numeri 16, 5. Toţi aceia care sunt loiali principiilor
cârmuirii lui Dumnezeu pot fi siguri de făgăduinţa Sa (Ioan 10:28). Dumnezeu este vrednic de încredere,
condiţiile Lui pentru viaţa veşnică sunt neschimbătoare, de aceea nimeni nu are motiv să-şi piardă credinţa
în cuvântul Său. Cei care sunt dispuşi să mărturisească credincioşie pentru Dumnezeu pe pământ pot fi
siguri că Dumnezeu Îşi va aduce aminte de ei în cer (vezi 2 Timotei 2:12).
Oricine rosteşte numele Domnului. Adică cei care aleg să fie numiţi „creştini” (vezi Faptele
Apostolilor 11:26). Pe vremea lui Pavel numele de creştin era o invitaţie deschisă la persecuţie şi batjocură
(vezi Faptele Apostolilor 15:26). Creştinul făcea publică predarea vieţii sale lui Hristos, dorind aprobarea
Lui mai mult decât pe aceea a oamenilor.
Depărteze. Gr. aphistemi, „a sta departe”. Compară cu Matei 7:23 (vezi Isaia 52:11; 1 Corinteni
6:17, 18; 1 Petru 1:15, 16). Apostolul arată consecinţa inevitabilă a deplinei predări a vieţii în mâna lui
Dumnezeu; un astfel de membru al bisericii va urî răul aşa cum a făcut-o Hristos. În nici un caz sigiliul lui
Dumnezeu nu se poate aşeza pe un bărbat necurat sau pe o femeie necurată; Dumnezeu nu va aproba
niciodată nimic mai puţin decât completa acceptare a principiilor guvernării Sale. Cei care poartă sigiliul
acesta vor ieşi din lume ca exemple ale unei vieţuiri superioare, dând pe faţă un caracter care reflectă
integritatea morală.
Fărădelege. Gr. adikia, „nedreptate”, „fărădelege”.
2 Timotei 2:20
20. [Dar, KJV]. Mai degrabă „acum”. Pavel nu introduce un gând care să fie în contrast cu cele
spuse până acum.
Casă mare. Metafora folosită de apostol pentru biserică (vezi Numeri 12:7; 1 Timotei 3:15; Evrei
3:5, 6).
Aur… argint… lemn. „Vasele” acestea diferă prin valoarea lor intrinsecă. La fel este şi cu caracterul
omenesc în serviciul Domnului.
Pământ. Gr. ostrakinos, făcut din pământ ars.
De cinste. [„Spre cinste”, KJV]. Cum e cu uneltele de gospodărie, tot aşa este şi cu acei creştini al
căror serviciu e onorabil. Aceşti membrii de „cinste” ai bisericii sunt făcuţi din material durabil şi nu vor fi
lepădaţi, tot aşa cum vasele făcute din aur şi argint nu sunt niciodată aruncate. Pavel subliniază aici valoarea
materialului, şi nu funcţia îndeplinită de fiecare vas. Compară cu 1 Corinteni 3:12, pentru un alt caz, în care
Pavel contrastează cele două tipuri de membrii ai bisericii, cei statornici şi cei schimbători.
Întrebuinţare de ocară. Unele unelte din gospodărie îndeplinesc numai un serviciu trecător, adică
atunci când s-au spart sau nu mai sunt necesare sunt aruncate, nemaiavând nici o valoare. Pavel îl
avertizează pe Timotei că nu toţi membrii bisericii care mărturisesc a-L servi pe Hristos vor „să se depărteze
de nelegiuire” (v. 19). Din această cauză soarta lor este tot atât de tristă ca şi a vasului de pământ care a
îndeplinit cele mai obişnuite funcţii gospodăreşti şi apoi a fost aruncat. Astfel de membrii vor fi distruşi la
judecată (vezi Apocalipsa 21:8).
2 Timotei 2:21
21. Se curăţeşte. Gr. ekkathairo, „a curăţa complet”. Compară cu propoziţia „să se depărteze de
fărădelege” (v. 19).
De aceasta. [„De acestea”, KJV]. Pavel se referă atât la învăţăturile false (v. 14, 16–18) cât şi la
membrii „de ocară” ai biserici (v. 20).
Vas de cinste. Deosebirea dintre un vas cu o întrebuinţare de ocară şi un membru care are această
caracteristică este că membrul bisericii îşi poate schimba natura şi să devină preţios în slujba lui Dumnezeu
şi vrednic de viaţa veşnică.

Sfinţit. Gr. hagiazo, „a face sfânt”, „a trata ca sfânt” (vezi Ioan 17:11, 17; 1 Corinteni 7:14). În ce
priveşte substantivul hagiasmos vezi Romani 6:19. Aici Pavel îşi dezvoltă îndemnul de a se „depărta de
nelegiuire” (2 Timotei 2:19). Prin sfinţire viaţa devine tot mai asemenea lui Dumnezeu, care este „sfânt”
(vezi 1 Petru 1:16). Fiecare aspect al vieţii acestui membru al bisericii este dedicată onoarei lui Dumnezeu,
în felul acesta el devine „un vas de cinste”.
Folositor. [„Corespunzător”, KJV]. Gr. euchrestos, „folositor”.
Stăpânului său. Adică de folos lui Isus Hristos. El doreşte serviciile unor creştini autentici, deoarece
numai în felul acesta lumea va vedea valoarea supremă a vieţuirii creştine (vezi 2 Corinteni 2:14; 1 Timotei
4:16). Prin creştini lumea va fi în cele din urmă confruntată cu ultima chemare a harului divin (vezi 2 Petru
3:12). Membrii bisericii care nu dau pe faţă integritatea morală a lui Isus Hristos sunt vase „de ocară” (2
Timotei 2:20) şi devin o piatră de poticnire pentru necreştini.
2 Timotei 2:22
22. Fugi. Compară cu 1 Timotei 6:11. Aici Pavel aplică principiile din 2 Timotei 2:21. El arată care
este natura unui „vas de cinste”.
Poftele. Gr. epithumiai, „dorinţe” (vezi Marcu 4:19; Iacov 1:14). Aici se face referire la ambiţie,
încrederea în sine şi la alte trăsături atât de adesea date pe faţă de tineri.
Urmăreşte. Vezi 1 Timotei 6:11.
Neprihănirea. [„Dreptatea”, KJV]. Vezi Matei 5:6.
Credinţa. Vezi Evrei 11:1.
Dragostea. Vezi 1 Corinteni 13:1.
Pacea. Vezi 1 Corinteni 1:3.
Inimă curată. Şi anume inima aceluia care s-a depărtat „de fărădelege” (v. 19), cei care „se curăţeşte”
(v. 21). Acest împătrit tablou descrie viaţa „sfinţită” (v. 21) la care Dumnezeu îl va ajuta pe fiecare creştin
sincer să ajungă (vezi Romani 6:19).
2 Timotei 2:23
23. Fereşte-te. [„Evită”, KJV]. Adică stăruie în a evita, continuă să nu ai nimic de a face cu discuţiile
nebune, neînsemnate, nefolositoare (vezi 1 Timotei 4:7).
Nefolositoare. [„Neînvăţate”, KJV]. Adică insuficient de educate şi disciplinate mintal prin studiu
pentru a se ocupa bine de o problemă (compară cu 1 Timotei 1:4; 4:7; 6:4).
Certuri. Compară cu 1 Timotei 6:4.
2 Timotei 2:24
24. Robul. [„Servul”, KJV]. Gr. doulos, „sclav” (vezi Ioan 8:34; Romani 1:1). Pavel se referă aici în
deosebi la slujitorul Evangheliei.
Nu trebuie să se certe. (Vezi v. 23). Timpul slujitorului Evangheliei este prea scump pentru a fi irosit
cu „întrebările nebune şi nefolositoare” (v. 23). În plus, el ar trebui să dea un exemplu vrednic membrilor
bisericii subliniind scopul esenţial al creştinismului, dezvoltarea caracterului.
Să fie blând. Compară 1 Tesaloniceni 2:7.
Cu toţi. Adică atât cu cei dinăuntru cât şi cu cei din afara bisericii.
În stare să înveţe pe toţi. Vezi 1 Timotei 3:2.

Îngăduinţă răbdătoare. [„Răbdare”, KJV]. Sau „în stare să sufere un rău tratament”.
2 Timotei 2:25
25. Blândeţe. Compară cu Matei 5:5. „Robul Domnului” îi va învăţa pe alţii aşa cum a făcut El. Cei
neluminaţi erau în felul acesta captivaţi de bunăvoinţa lui Hristos de a-l întâmpina pe omul de rând pe
propriul lui teren. Deşi vorbea cu seriozitate şi autoritate, Isus niciodată nu i-a stânjenit şi nu i-a constrâns pe
ascultătorii Săi. Cu blândeţe El prezenta adevărul pentru a se potrivi fiecăruia dintre ei. Atât cei cultivaţi cât
şi cei neînvăţaţi erau atraşi de farmecul şi de iubirea Lui, simţind că Hristos Se identifica pe Sine cu lipsurile
şi interesele lor.
Protivnici. [„Cei care se opun”, KJV]. Adică aceia care se aşează în opoziţie cu adevărul.
În nădejdea. [„Poate că”, KJV]. Sau „poate”.
Le va da. Dovezile textuale sunt împărţite între exprimarea „poate va da” şi „va da”.
Pocăinţa. Gr. metanoia, „o schimbare a minţii” (vezi Matei 3:2). În loc să se împotrivească
principiilor Evangheliei, ca cei amintiţi mai sus, cei care trec prin această schimbare a minţii răspund cu
întreaga lor fiinţă la chemările făcute de Duhul Sfânt şi de „robul Domnului”, „blând” şi „plin de îngăduinţă
răbdătoare”(vezi v. 24).
Cunoştinţa. Sau „cunoaşterea deplină”, „cunoaşterea corectă”. Cei care se pocăiesc în felul acesta au
văzut în viaţa învăţătorilor creştini roadele ascultării de adevăr. Ei recunosc adevărul ca unicul răspuns
satisfăcător la problemele omului.
2 Timotei 2:26
26. Venindu-şi în fire. Literal „a reveni la luciditate”, adică a reveni la o minte sănătoasă după beţia
produsă de plăcerile şi ademenirile lui Satana.
Cursa. Compară cu 1 Timotei 3:7. Aşa cum băuturile alcoolice captivează mintea şi dau persoanei
îmbătate o vedere deformată a vieţii, care e cu totul inexactă, tot aşa mintea care se opune adevărului ajunge
să fie denaturată şi îşi pierde adevărata perspectivă cu privire la adevăr. Înţelegerea lui e deformată de
refuzul de a-l recunoaşte şi a-l primi.
Au fost prinşi. [„Luaţi captivi”, KJV]. Gr. zogreo, „a prinde de viu”.
Ca să-i facă voia. Expresia aceasta a fost interpretată felurit de comentatori: (1) Ambele pronume,
„el” (subînţeles) şi „îi” se referă la Satana. (2) Ambele pronume se referă la Dumnezeu. (3) „Au fost prinşi”
de Satana, dar acum s-au trezit pentru a face „voia” lui Dumnezeu. (4) „Au fost prinşi” de „robul Domnului”
(v. 24) cu scopul de a face „voia” lui Dumnezeu. Atât prima cât şi a doua posibilitate sunt greu de susţinut în
versiunea greacă. Construcţia greacă pare să favorizeze a treia sugestie, deşi e posibilă şi ultima. Conform
acesteia, versetul poate să sune astfel: „Pentru ca aceia care au fost luaţi captivi de el [diavolul] să poată fi
treziţi [şi astfel scoşi] din cursa diavolului pentru [a face] acea unică voinţă [a lui Dumnezeu]”.
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2 Timotei 3:1
1. Să ştii. Sau „înţelegi”. Pavel deja prezisese o abatere de la „credinţa” adevărată (1 Timotei 4:1–3).
Aici el stăruie ca Timotei să-şi dea foarte bine seama de primejdiile care stăteau în faţa bisericii chiar pe
vremea lui, primejdii care vor ameninţa puternic curăţenia şi reputaţia bisericii până la revenirea lui Hristos.
Zilele din urmă. Compară cu 1 Timotei 4:1; vezi Nota Suplimentară de la Romani 13; vezi Evrei 1:2;
Iacov 5:3; 2 Petru 3:3; 1 Ioan 2:18. De la intrarea păcatului în lume, relele enumerate în 2 Timotei 3, 1–5 au
abundat fără încetare în lume. Aşa a fost pe vremea lui Noe (vezi Geneza 6:5, 11) şi în zilele Noului
Testament (vezi DA 36, 37) şi aşa va continua să fie până la sfârşitul timpului. În altă parte Pavel vorbeşte
despre „această lume prezentă rea”, iar Ioan declară „că toate lumea zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Astfel
prezenţa răului nu este o caracteristică unică a „zilelor de pe urmă”. Cu toate acestea stricăciunea morală în
creştere mărturiseşte de incapacitatea omului de a se salva pe sine. Doar având în vedere activitatea tot mai
mare a prinţului răului (vezi Apocalipsa 7:1; 12:12), e de aşteptat ca vechea cursă a răului să ajungă la
maxima intensitate în „zilele din urmă”. În contradicţie cu declaraţiile multor bigoţi înşelaţi care susţin că
omul devine din ce în ce mai bun şi că în cele din urmă lumea întreagă va fi convertită, Scripturile declară că
oamenii răi „vor merge din rău în mai rău” (2 Timotei 3:13). Tocmai în cadrul acesta cuvintele apostolului
cu privire la „zilele de pe urmă” capătă un sens deplin şi complet.

Vremuri. Gr. kaoiroi, „sezoane”, „perioade” (vezi Faptele Apostolilor 1:7). Începând din vremurile
lui Pavel biserica a avut de trecut prin vremuri de mare primejdie din cauza spiritului lumesc, a persecuţiei,
a ororii sau a apostaziei. Dar Inspiraţia declară aici că în „zilele din urmă” poporul lui Dumnezeu se poate
aştepta ispite şi primejdii deosebite.
Grele. [„Primejdioase”, KJV]. Gr. chalepos, „aspre”, „apăsătoare”, „dificile”. Tipurile de primejdie
la care se face referire sunt enumerate în v. 1–5.
2 Timotei 3:2
2. Oamenii. Gr. anthropoi, „omenirea”.
Iubitori de sine. În antiteză cu adevăratul spirit creştin, de altruism (vezi 1 Corinteni 13:5) şi blândeţe
(vezi Matei 5:5).
Iubitori de bani. [„Lacomi”, KJV]. Gr. philarguroi, „iubitori de bani” (vezi Luca 16:14; 1 Timotei
6:10).
Lăudăroşi. Sau „mândri fără motiv” (vezi Romani 1:30), adică aceia care se încred în propriile
capacităţi şi sfidează oferta lui Dumnezeu şi drepturile semenilor lor.
Trufaşi. Sau „îngâmfaţi” (vezi Romani 1:30), adică privindu-i pe ceilalţi cu sfidare şi fără respect.
Hulitori. Sau „defăimători”, „ponegritori”, adică cei care vorbesc de rău, căutând să strice bunul
nume şi valoarea celuilalt, fie Dumnezeu, fie om.
Neascultători. Vezi Romani 1:30.
Nemulţumitori. Sau „nerecunoscători” pentru darurile primite de la Dumnezeu sau de la părinţi. Cei
„iubitori de sine” sunt rareori recunoscători faţă de ceilalţi. Invenţiile moderne au contribuit la o mulţumire
de sine care adesea întunecă şi conştienţa omului că are continuu nevoie să primească binecuvântările lui
Dumnezeu.
Fără evlavie. [„Nesfinţiţi”, KJV]. Sau „neevlavioşi”, o referire la acea stare a minţii care Îl
îndepărtează pe Dumnezeu din gândirea şi din faptele omului (vezi Isaia 57:20, 21; Romani 3:17, 18).
2 Timotei 3:3
3. Fără dragoste firească. [„Fără afecţiune naturală”, KJV]. Vezi Romani 1:31.
Neînduplecaţi. [„Călcători de armistiţiu”, KJV]. Sau „ireconciliabili”, „implacabili”.
Clevetitori. [„Acuzatori mincinoşi”, KJV]. Gr. diaboloi, „bârfitori” (vezi Matei 4:1; Efeseni 4:27), de
unde derivă şi cuvântul „diavol”.
Neînfrânaţi. Sau „fără stăpânire de sine”. Cei care trăiesc numai pentru a-şi place lor înşişi sunt
mânaţi de impulsuri personale şi nu de principii. Persoana egoistă doreşte ca dorinţele să îi fie satisfăcute
când şi cum vrea.
Neîmblânziţi. [„Sălbatici”, KJV]. Literal, „nedomesticiţi”.
Neiubitori de bine. [„Dispreţuitori de cele bune”, KJV]. Gr. aphilagathoi, „cei care nu-i iubesc pe
oamenii buni”.
2 Timotei 3:4
4. Vânzători. Sau „trădători”.
Obraznici. [„Violenţi”, KJV]. Gr. propeteis, „nesăbuit”, „nechibzuit”, tradus „pornire nechibzuită” în

Faptele Apostolilor 19:36.
Îngâmfaţi. Sau „orbiţi de mândrie” (vezi 1 Timotei 6:4).
Iubitori mai mult de plăceri. Cei care se iubesc „pe sine” (v. 2) în mod natural caută mai degrabă
satisfacerea plăcerii decât ascultarea de cerinţele sfinte ale lui Dumnezeu.
Mai mult. Mai precis, „decât”, adică oamenii aceştia sunt stăpâniţi mai degrabă de iubirea de plăceri
decât de iubirea de Dumnezeu. Această descriere se poate aplica atât la membrii bisericii cât şi la cei care
necredincioşii.
2 Timotei 3:5
5. O formă de evlavie. Adică au caracteristicile externe ale religiei, ca de pildă participarea la
serviciul de închinare, oferirea de daruri la biserică şi chiar îndeplinirea de servicii în biserică. Trăsătura
aceasta se aplică mai ales la cei care mărturisesc că sunt creştini.
Puterea. Adică puterea lui Dumnezeu, care conlucrează cu voinţa omului pentru înlăturarea tuturor
tendinţelor păcătoase (vezi Romani 1:16; 2 Corinteni 13:4; Efeseni 3:20).
Depărtează-te. Pavel îl sfătuieşte pe Timotei şi pe toţi viitorii conducători ai bisericii să fie atenţi la
primejdiile cu care se confruntă aceasta. Pe lângă o vigilenţă personală ca nu cumva să cedeze practicilor
rele descrise aici (v. 2–5), Timotei trebuia să atragă atenţia credincioşilor împotriva acestor tendinţe viclene,
care scădeau influenţa creştinismului. De-a lungul timpului comportamentul membrilor cu numele, adică
aceia care mărturisesc loialitate faţă de Dumnezeu, dar nu dau dovadă de creştere în asemănarea cu Hristos,
a reprezentat o mai mare piedică pentru înaintarea Evangheliei decât oricare alt factor. Compară cu 2
Corinteni 2:14–16; 1 Timotei 4:16; 2 Petru 3:12.
2 Timotei 3:6
6. Unii. [„De felul acesta”, KJV]. Creştinii şarlatani şi cei care provoacă „certurile de cuvinte” (vezi
1 Timotei 6:3–5; 2 Timotei 2:14) dau adesea pe faţă caracteristicile enumerate în cap. 3:2–5.
Se vâră. [„Se furişează”, KJV]. Gr. enduno, „a intra”, „a se strecura”.
Femeile uşuratice. [„Femeile naive”, KJV]. Gr. gunaikeria, „femeiuşcă”, folosit depreciativ. Pavel
descrie aici femeile acelea uşor de înşelat, care, din cauza unei insuficiente discipline religioase, sunt pradă
uşoară pentru cei care proclamă interpretări fanteziste ale Scripturii. Poate din cauza leneviei, femeile
acestea au mai mult timp pentru a le satisface acestora capriciile şi curiozităţile. Ele sunt mulţumite de
atenţia pe care aceşti falşi învăţători religioşi le-o acordă şi prin urmare le răspund cu ascultarea lor
prostească. Un astfel de comportament nu ar exista în biserică dacă fiecare creştin s-ar hotărî să cunoască
personal adevărurile Bibliei. Tendinţa de a căuta mereu ceva nou şi senzaţional nu este o caracteristică a
creştinului matur (vezi Efeseni 4:14).
Îngreuiate. [„Încărcate”, KJV]. Sau „copleşite” din cauza obiceiurilor păcătoase. Fiind neliniştite în
ce priveşte propria răspundere faţă de Dumnezeu, ele îşi liniştesc conştiinţa prin dese digresiuni în inovaţii
religioase. Ele resping cererile serioase ale unei vieţi convertite în favoarea unei vieţi cvasi-religioase, prin
care „învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului” (v. 7).
Pofte. Gr. epithumiai, „dorinţe”, „dorinţe profunde” (vezi Marcu 4:19; Iacov 1:14).
2 Timotei 3:7
7. Învaţă întotdeauna. Şi anume „femeile uşuratice” (v. 6) şi toţi ceilalţi care au o aparenţă religioasă,
dar trăiesc în păcat.
Cunoştinţă. Gr. epignosis, „cunoştinţă deplină”, „cunoştinţă precisă şi corectă”. Amatorii religioşi (v.
6) cunosc numai fragmente de adevăr amestecate cu diferite erori, ei nu văd adevărul ca o unitate. Orice
noutate sau senzaţie religioasă îi captivează.

2 Timotei 3:8
8. Iane şi Iamre. Deşi nu se găsesc în Vechiul Testament, numele acestea sunt păstrate într-un
Targum iudaic (vezi Vol. V, pp. 95, 96) care comentează Exodul 7:11. După cât se pare, oamenii aceştia
erau doi din magii care au imitat minunile lui Moise când s-a înfăţişat prima dată la faraon.
S-au împotrivit. Literal, „au stat împotrivă”.
Aşa şi aceştia. Adică aşa cum Iane şi Iamre au pus piedici în calea adevărului, aşa fac şi învăţătorii
religioşi.
Stricaţi la minte. Mintea hotărăşte direcţia pe care o ia voinţa. Comportamentul drept nu poate fi
aşteptată decât dacă şi gândirea e corectă. În consecinţă, o doctrină corectă precede o vieţuire dreaptă.
Netrebnici. [„Ticăloşi”, KJV]. Gr. adokimoi, „neaprobat”, „neadevărat”. Solia sau credinţa acestor
învăţători nu pare adevărată. Compară cu 2 Timotei 2:15.
2 Timotei 3:9
9. Nu vor mai înainta. Adică nu vor merge mai departe de „femeile uşuratice” şi de oamenii de felul
lor, care pentru un timp îi urmează pe aceşti învăţători falşi care vestesc fantezii religioase.
Nebunia. Gr. anoia, „lipsă de înţelegere”. Istoria confirmă prezicerea lui Pavel că nebuniile
oamenilor sunt mai curând sau mai târziu date pe faţă şi lepădate, chiar de către cei care au fost cel mai tare
amăgiţi.
Şi a celor doi. [„Şi a lor”, KJV]. Adică aşa cum şmecheriile lui Iane şi Iambre (v. 8) au fost date pe
faţă atât înaintea egiptenilor cât şi înaintea israeliţilor.
2 Timotei 3:10
10. Tu. Versiunea greacă accentuează faptul că Timotei cunoştea bine viaţa lui Pavel, care stă în
contrast izbitor cu cea a pseudo-învăţătorilor descrişi în v. 2–9. Dacă ar fi fost inconsecvenţe în viaţa
apostolului, fapte ascunse care să-i infirme sinceritatea şi integritatea, cu siguranţă că Timotei le-ar fi
cunoscut. Viaţa lui Pavel trebuia să fie întotdeauna un imbold şi o călăuză pe care tânărul apostol să o aibă
în minte în vremurile grele după ce lucrarea lui Pavel avea să se sfârşească. Compară cu 1 Tesaloniceni
2:1–12.
Învăţătura. Gr. didaskalia, „învăţătura” (vezi 1 Timotei 6:1, 3; 2 Timotei 3:16; 4:3). Învăţătura lui
Pavel, confirmată de roadele pe care le-a avut în toată Asia Mică, era autentică. Este pusă în contrast cu
credinţa osândită (cap. 3:8) a învăţătorilor falşi.
Purtarea. [„Felul de viaţă”, KJV]. Literal, „un comportament”, deci „purtare”, „fel de viaţă”.
Hotărârea. [„Scopul”, KJV]. Scopul lui Pavel după convertire a fost fără încetare proslăvirea lui
Hristos, pentru ca toţi oamenii să poată fi atraşi la El. Hotărârea aceasta îi conducea învăţătura şi purtarea.
Credinţa. Încrederea personală în iubirea şi călăuzirea zilnică a lui Dumnezeu îi ofereau lui Pavel o
perspectivă în mijlocul problemelor apăsătoare care îl înconjurau (vezi 1 Timotei 1:14).
Îndelunga… răbdare. Vezi cap. 2:24.
Dragostea. Vezi 1 Corinteni 13:1.
Răbdarea. Vezi Iacov 1:3; Apocalipsa 14:12.
2 Timotei 3:11
11. Prigonirile. Compară cu Faptele Apostolilor 13:50; 2 Corinteni 11:23–27; 12:10.
Suferinţele. Compară cu 2 Corinteni 1:5, 7; Coloseni 1:24.

Antiohia. Vezi Faptele Apostolilor 13:14–50.
Iconia. Vezi Faptele Apostolilor 13:51 – 14:6.
Listra. Vezi Faptele Apostolilor 14:6–20. S-ar putea ca apostolul să fi ales aceste trei cetăţi deoarece
Timotei cunoştea foarte bine districtul în care erau aşezate (vezi Faptele Apostolilor 16:1, 2).
Au venit peste mine. [„Le-am îndurat”, KJV]. Literal, „le-am suportat”. „Hotărârea” pe care o luase
Pavel (v. 10) l-a ajutat să sufere umilinţa şi chinul; el era hotărât să lucreze la înaintarea cauzei lui Hristos,
nu a prestigiului sau a siguranţei sale.
M-a izbăvit. Compară cererea din modelul de rugăciune dat de Hristos (Matei 6:13). Dumnezeu nu
l-a cruţat pe Pavel de încercările vieţii şi nu l-a cruţat nici pe Isus. Dar Dumnezeu ne ajută să îndurăm astfel
de încercări. Pietrele vieţii devin perne. Ca şi Hristos, sfinţii încercaţi pot să vadă „bucuria” care e pusă
înaintea lor (Evrei 12:2), mărturisind astfel despre puterea harului divin, care îi ţine tari în mijlocul
situaţiilor potrivnice.
Din toate. O astfel de mărturie cu privire la grija personală a lui Dumnezeu trebuia să fie un izvor de
încurajare pentru Timotei atunci când persecuţii şi suferinţe asemănătoare aveau să vină peste el.
2 Timotei 3:12
12. Toţi. Nu numai slujitorii Evangheliei, ci şi toţi cei care se hotărăsc să trăiască aşa cum a trăit
Hristos, trebuie să se aştepte să fie greşit înţeleşi, vorbiţi de rău şi supuşi la tot felul de suferinţe (vezi Ioan
15:18–20; 1 Petru 4:12–19).
Voiesc. Gr. thelo, „a se hotărî”.
Evlavie. În contrast cu pretenţia de a trăi o viaţă creştină (v. 5).
În Hristos Isus. Adică nu există viaţă „evlavioasă” fără o legătură vie cu Domnul. El este şi modelul
şi susţinătorul vieţii creştine.
Vor fi prigoniţi. Vezi Filipeni 1:29.
2 Timotei 3:13
13. Oamenii răi. Cei descrişi în v. 2–5.
Înşelători. [„Seducători”, KJV]. Sau „impostori”, cei descrişi în v. 5–9.
Vor merge din rău în mai rău. Adică se vor face din ce în ce mai răi. Pavel se referă aici la caracterul
oamenilor răi şi la răutatea planurilor pe care le fac ei. În v. 9 el se referă la succesul şmecheriilor acestora.
Deprinderile morale, ca toate celelalte, cu greu pot fi învinse; deprinderea face mai uşoară fapta, fie bună,
fie rea. Numai harul lui Dumnezeu poate să înfrângă lanţul obiceiurilor şi să reîndrume cursul vieţii. Deşi
Pavel vorbeşte aici de continua deteriorare a unei vieţi rele, este de asemenea adevărat că „vremurile grele”
prin care va trece biserica până la sfârşitul lumii sunt provocate de „oamenii răi şi înşelători”. În fiecare
generaţie oamenii nelegiuiţi învaţă de la predecesorii lor, sporind intensitatea răului şi confirmând profeţia
lui Hristos despre „înmulţirea fărădelegii” (Matei 24:12).
Vor amăgi pe alţii. Gr. planao, „a face să meargă în rătăcire”.
Şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Cei care cedează în faţa rătăcirii şi o impun altora devin astfel
susceptibili la o nouă înşelăciune.
2 Timotei 3:14
14. Rămâi. [„Continuă”, KJV].

Le-ai învăţat. Unica apărare a lui Timotei contra învăţăturilor înşelătoare consta în dependenţa lui
totală de instrucţiunile lui Pavel şi ale celorlalţi apostoli (vezi cap. 1:13; 2:2). Aceste adevăruri ale
Evangheliei conving mintea şi încălzesc inima. Experienţa personală dovedeşte valoarea principiilor
Scripturii şi în felul acesta dezvoltă pentru viitor o încredere sporită.
De la cine. În limba greacă pronumele acesta are formă de singular. Totuşi, dovezile textuale
favorizează traducerea cu forma de plural. Timotei a avut privilegiul de a fi fost învăţat de evlavioasa lui
bunică, Lois, de mama sa, Eunice (vezi cap. 1:5), de Pavel şi de ceilalţi apostoli. Unii cred că prin cuvintele
„de la cine” se face referire la „Sfintele Scripturi” (cap. 3:15), însemnând că autoritatea pe care o aveau
Pavel, bunica şi mama lui Timotei se baza în cele din urmă pe Scripturi, nu pe ei înşişi. Numai Scripturile
dau vieţii o temelie neschimbătoare de convingere şi siguranţă.
2 Timotei 3:15
15. Din pruncie. [„De copil”, KJV]. Părinţii iudei credincioşi începeau să-i înveţe pe copiii lor
adevărurile Vechiului Testament de când aceştia împlineau cinci ani.
Sfintele Scripturi. Literal, „scrierile sfinte”, adică Vechiul Testament. Pe vremea când scria Pavel nu
exista colecţia scrierilor Noului Testament, deşi erau în circulaţie anumite relatări scrise ale vieţii şi ale
cuvintelor lui Hristos şi câteva din scrisorile lui Pavel către unele biserici. În ce priveşte dezvoltarea
canonului Noului Testament vezi Vol. V, pp. 123–132. Dovezile textuale sunt împărţite între păstrarea şi
omiterea articolului hotărât „-le” („Sfintele”). Dacă este păstrat, se face referire la anumite pasaje din
Scriptură; dacă este omis, atunci este scoasă în evidenţă calitatea Scripturilor.
Înţelepciunea care duce la mântuire. [„Înţelepciunea pentru mântuire”, KJV]. Scopul esenţial al
Bibliei este nu numai de a relata istoria şi nici măcar de a descrie natura lui Dumnezeu. Biblia a fost scrisă
pentru a le arăta oamenilor cum pot fi salvaţi din păcatele lor. Sunt multe aşa-zise „scrieri” sacre în lume,
dar numai Biblia arată adevărata cale spre mântuire. Marile religii ale lumii, ca mahomedanismul, budismul
şi hinduismul, au „scripturi sfinte”, dar acestea nu pot da nimănui „înţelepciunea care duce la mântuire”.
Numai Biblia descoperă cum pot oamenii sfărâma lanţurile păcatului şi cum pot afla iertare de la Dumnezeu.
În consecinţă, prima datorie a omului ar trebuie să fie înţelegerea personală a Scripturii.
Prin credinţa. Chiar dacă cineva ar memora întreaga Scriptură şi ar cunoaşte perfect fiecare doctrină,
lucrul acesta, în sine, nu i-ar asigura mântuirea. „Şi demonii cred” (Iacov 2:19), dar cunoaşterea lor cu
privire la adevăr nu-i face sfinţi şi nici nu le garantează mântuirea.
2 Timotei 3:16
16. Toată Scriptura. Deşi Pavel se referă aici în mod specific la Vechiul Testament, declaraţia lui
este adevărată şi cu privire la Noul Testament. Dumnezeu nu le dă oamenilor dreptul să facă deosebire între
ceea ce presupun ei că e inspirat de Dumnezeu şi ceea ce cred că e doar produsul ingeniozităţii omeneşti.
Insuflată de Dumnezeu. [„Dată prin inspiraţie de la Dumnezeu”, KJV]. Gr. theopneustos, literal,
„suflat de Dumnezeu”, „inspirat de Dumnezeu”. Aici Pavel arată din ce cauză Biblia îi dă omului
„înţelepciunea care duce la mântuire” (v. 15): ea este chiar gândul lui Dumnezeu comunicat oamenilor (vezi
2 Petru 1:21). Vitalitatea Scripturilor e datorată inspiraţiei divine. Farmecul şi puterea lor de a satisface
fiecare nevoie a omului mărturisesc despre originea lor divină.
În ce priveşte o discuţie despre natura inspiraţiei vezi GC v-xii; Material Suplimentar din EGW la 2
Petru 1:21.
Unii comentatori traduc prima parte a acestui verset astfel: „fiecare Scriptură inspirată de
Dumnezeu”, „toată Scriptura inspirată”. Ei susţin că termenul theopneustos limitează cuvântul pe care-l
determină. În consecinţă, aceşti comentatori cred că aici se face referire numai la acele pasaje din Vechiului
Testament, sau la oricare alt grup de scrieri, care sunt inspirate. Totuşi, deşi versiunea greacă permite
această traducere, exprimarea din KJV (ca şi cea din traducerea Cornilescu) e mai apropiată de ceea ce
Biblia are de spus cu privire la sine. Un eminent cercetător modern, C. F. D. Moule, susţine cu privire la
această expresie că „este improbabil să însemne ’fiecare scriptură inspirată’ şi este mult mai probabil să
însemne ’toată Scriptura [este] inspirată”. (An Idiom Book of New Testament Greek, p. 95).

Alţi comentatori susţin sensul activ al cuvântului theopneustos, traducând expresia astfel: „toată
Scriptura Îl respiră pe Dumnezeu”. Totuşi, uzul gramatical şi mărturia Scripturilor susţin interpretarea
pasivă. Compară cu 2 Petru 1:21. Exprimarea activă anulează declaraţia aparentă că toată Scriptura e
inspirată de Dumnezeu; atunci textul ar afirma doar că Biblia, ca şi alte scrieri religioase, este concentrată în
jurul lui Dumnezeu şi conţine cele mai frumoase gânduri ale omului cu privire la Dumnezeu.
De folos. Pavel dezvoltă aici în patru funcţii scopul care stă la baza Cuvântului Sfânt, descoperind
astfel în detaliu cum le dă Biblia oamenilor „înţelepciunea care duce la mântuire” (v. 15).
Să înveţe. [„Pentru învăţătură”, KJV]. (Vezi v. 10). Numai Biblia este manualul omului pentru
mântuire. Numai Dumnezeu poate să-i ofere omului mântuire; astfel numai El poate să descopere natura şi
cuprinsul ei. Tot ce trebuie spus cu privire la răspunderea omului faţă de Dumnezeu, se găseşte în Scripturi.
Să mustre. [„Spre mustrare”, KJV]. Gr. elegmos, „cenzură”. În ce priveşte verbul înrudit, elegcho,
vezi Ioan 8:46; 1 Timotei 5:20. Biblia nu numai că îl mustră pe păcătos; ea şi combate învăţăturile
pervertite, ca de pildă cele cu care avea de luptat Timotei (vezi 2 Timotei 2:14, 16–18, 23; 3:7–9, 13).
Să îndrepte. [„Pentru corectare”, KJV]. Sau „readucerea la o stare corectă”, „ameliorare”. De când a
fost scrisă prima ei pagină, Biblia a avut puterea de re-creare, de transformare a vieţilor oamenilor.
Să dea înţelepciune. [„Instrucţiune”, KJV]. Sau „disciplină”, „instruire”, tradus „mustrare” în
Efeseni 6:4. Aşa cum unui copil i se arată care sunt răspunderile fundamentale ale unui adult, tot aşa şi
creştinul găseşte în Scriptură principiile care îl vor ajuta să crească „la starea de om mare, la înălţimea
staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13). Procesul de creştere, pentru a fi ca Hristos, este cunoscut ca
sfinţire, o educaţie pentru toată viaţa.
Neprihănire. [„Dreptate”, KJV]. Gr. dikaiosune, calitatea sau starea pe care Dumnezeu o poate
aproba. Numai Biblia vorbeşte despre un fel de viaţă cu care Dumnezeu poate fi de acord.
2 Timotei 3:17
17. Omul lui Dumnezeu. Vezi 1 Timotei 6:11. Numai acela care alege sincer să fie cunoscut ca om al
lui Dumnezeu va îngădui cu seriozitate ca Scripturile să-şi împlinească în viaţa sa împătrita lor funcţie, aşa
cum apare ea în 2 Timotei 3:16. Aderând la învăţătura biblică, el va fi recunoscut de toţi ca om al lui
Dumnezeu.
Desăvârşit. Gr. artios, „potrivit”, „complet”, „echipat”, pentru tot ce se cere de la un creştin.
Cu totul destoinic. [„Deplin echipat”, KJV]. Gr. exartizo, „cu totul potrivit”, „corespunzător
echipat”.
Orice lucrare bună. [„Toate faptele bune”, KJV]. Cel mai bun serviciu pe care îl poate face un „om al
lui Dumnezeu” este să împartă binecuvântările Bibliei, care au adus o incomparabilă tărie şi nădejde în
propria sa viaţă.
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2 Timotei 4:1
1. Te rog fierbinte. Vezi 1 Timotei 5:21. Pavel îşi începe aici apelul final către tânărul său
colaborator, Timotei. Capitolul e plin de cuvinte spuse din inimă. Pavel îşi întâmpină propriul său calvar,
dar într-o dispoziţie triumfătoare. Curajul şi hotărârea lui ies puternic în evidenţă.
Înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos. Sau „înaintea lui Dumnezeu şi chiar a lui Hristos”.
Are să. [„Va”, KJV]. Gr. mello, „a fi gata” să facă ceva, „a fi pe punctul de” a face ceva.
Judece. Compară cu 1 Tesaloniceni 4:16, 17. Vezi Apocalipsa 22:12.
Pentru. [„La”, KJV]. Mai degrabă „prin”. Pavel foloseşte aici jurământul şi jură pe „arătarea” şi
„împărăţia” lui Dumnezeu.
Arătarea. Gr. epiphaneia, „manifestarea vizibilă” (vezi 1 Timotei 6:14).
Împărăţia. Compară cu Matei 6:10. Stabilirea împărăţiei veşnice a lui Hristos, a dreptăţii şi a păcii

sale va urma după cea de-a doua venire (vezi Daniel 7:14, 27; Matei 25:31; 2 Timotei 4:18; Apocalipsa
11:15).
2 Timotei 4:2
2. Propovăduieşte. Gr. kerusso, „a vesti”. În ce priveşte forma substantivală kerux vezi 1 Timotei
2:7. Aici Pavel începe lista sarcinilor pe care îl roagă stăruitor pe Timotei să le îndeplinească (2 Timotei
4:1).
Cuvântul. Este vorba despre „Cuvântul lui Dumnezeu” (cap. 2:9), „cuvântul adevărului” (v. 15).
Metoda lui Hristos de a comunica adevărul constituie modelul pentru fiecare creştin. Hristos Îşi concentra
atenţia la descoperirea adevărului. El refuza să piardă timpul cu teoriile eronate sau cu polemici. Isus scotea
în evidenţă datoriile practice care aveau legătură cu experienţele vieţii ascultătorilor Săi. El dorea ca
oamenii să fie întăriţi pentru viaţa de zi cu zi. În consecinţă, El nu predica teorii fanteziste sau presupuneri
senzaţionale, care au ca scop satisfacerea celor curioşi sau întărirea prestigiului înaintea gloatei nestatornice.
Tot aşa, slujitorii Evangheliei din ziua de azi nu trebuie să includă în predicile lor simple tradiţii sau păreri
omeneşti. Numai Cuvântul este în stare să satisfacă nevoile bărbaţilor şi femeilor slăbiţi de păcat. Istorisiri
plăcute, care doar captează atenţia oamenilor şi dau naştere la râs, sunt incompatibile cu răspunderea
serioasă a unui pastor care mărturiseşte că-L reprezintă pe Hristos.
Îndemnul „propovăduieşte Cuvântul” sugerează un conţinut menit să-i ajute pe oameni să lupte
împotriva ispitei şi să rezolve problemelor vieţii zi de zi. Porunca aceasta interzice orice uşurătate, orice
interpretare fantezistă bazată pe exegeză inexactă şi orice subiect banal. Duhul Sfânt va conlucra cu
eforturile predicatorului numai când acesta vesteşte adevărul. Ca un „mesager” pentru Dumnezeu, slujitorul
Evangheliei trebuie să predice numai şi numai Cuvântul, altminteri e un înşelător [„impostor”]. Vezi cap.
3:13.
Când predicatorii din ziua de azi îşi dau seama de misiunea lor ca verigi vii între harul lui Dumnezeu
şi nevoile oamenilor, atunci solia lor va consta numai din Pâinea Vieţii curată (vezi Ioan 6:51, 63). Predicile
lor vor fi construite în aşa fel încât ascultătorii nu doar că vor fi plăcut impresionaţi, dar îşi vor şi aduce
aminte de adevărul prezentat. Cuvântul va forma deprinderi sfinte şi va crea aspiraţii şi nădejdi noi.
Stăruieşte. [„Insistă”, LKV]. Gr. ephistemi, „a se ţine de”, „ a fi gata”.
La timp şi ne la timp. Adică indiferent dacă solia este convenabilă sau nu, Evanghelia este
întotdeauna necesară, fie că oamenii îşi dau sau nu dau seama de aceasta.
Mustră. Gr. elegcho, „a convinge”, şi anume cu dovezi suficiente (vezi Ioan 8:46; 1 Timotei 5:20). În
ce priveşte forma substantivală elegmos vezi 2 Timotei 3:16. Fiecare om ar trebui să fie avertizat de păcatele
sale, dar avertizarea trebuie să fie bazată pe dovezi de necombătut din Cuvântul lui Dumnezeu.
Ceartă. Sau „cenzurează”. Păcatul flagrant cere o cenzură aspră, iar datoria bisericii constă în a
descoperi atitudinea lui Dumnezeu faţă de nelegiuire. Păcatul trebuie mustrat, dar păcătosul trebuie să fie
iubit. Cuvântul divin este norma după care să fie aplicată cenzura.
Îndeamnă. Gr. parakeleo, „ a chema de partea”, „a încuraja” (vezi Matei 5:4). Numai Cuvântul poate
îndemna şi încuraja cu efect inimile sleite de puteri şi picioarele obosite.
Blândeţea. [„Îndelungă răbdare”, KJV]. Gr. makrothumia, „îndurare”, „răbdare” (vezi cap. 3:10). În
ce priveşte forma verbală vezi Iacov 5:7. Orice aspect al datoriei slujitorului Evangheliei, fie mustrare, fie
ceartă, fie îndemn, trebuie să fie înveşmântat cu răbdare şi împreună simţire. Mustrarea aspră, rece nu îi va
aduce pe păcătoşi la Hristos.
Învăţătura. [„Doctrina”, KJV]. Este vorba despre învăţătura care alcătuieşte temelia şi cadrul oricărei
experienţe creştine adevărate. Doctrinele constituie informaţii cu privire la Dumnezeu şi planul Său; ele sunt
unica armă a slujitorului Evangheliei împotriva erorii, unicul lui manual pentru o viaţă sfântă (vezi cap.
3:16).

2 Timotei 4:3
3. Va veni vremea când. Fără îndoială că apostolul se gândea la marea apostazie care avea în curând
să se dezvolte în biserică şi care avea să fie o primejdie pentru aceasta până la a doua venire a lui Hristos
(vezi Matei 24:23–27; Faptele Apostolilor 20:28–31; 2 Tesaloniceni 2:1–12; 1 Timotei 4:1–3; 2 Timotei
3:1–5).
Suferi. Adică să asculte de bunăvoie de ea.
Sănătoasă. Vezi cap. 1:13. Numai adevărul îi va da tărie şi vitalitate creştinului. Învăţăturile false dau
naştere la certuri şi la slăbiciune sufletească (compară cu 1 Timotei 6:3–5; 2 Timotei 2:14, 16, 17, 23; 3:8).
Învăţătura. [„Doctrina”, KJV]. Sau „cuvântul” (v. 2). Compară cu „învăţăturile sănătoase” (cap.
1:13).
Ci. [„După”, KJV]. Adică în armonie cu.
Îi vor gâdila urechile. Nu pe învăţători, ci cei care „nu vor suferi învăţătura sănătoasă”, aşa cum
reiese clar din versiunea greacă. Pe aceşti ascultători superficiali „îi vor gâdila urechile” să asculte
interpretări fanteziste ale Scripturii, cu care să-şi satisfacă curiozitatea şi „poftele”. Ei sunt interesaţi numai
de acele părţi ale Scripturii pe care le pot interpreta ca promisiuni de pace şi siguranţă. Ei neglijează
cerinţele pe care le are „învăţătura sănătoasă”, care taie adânc în sufletul omului. Ei au o dorinţă superficială
pentru religie, în aşa măsură încât aceasta să nu deranjeze obiceiurile vieţii lor pervertite.
Îşi vor îngrămădi. Adică vor strânge cu grămada în jurul lor.
Poftele. Sau „dorinţele” (vezi cap. 3:6).
2 Timotei 4:4
4. Îşi vor întoarce. Cei care „nu vor suferi învăţătura sănătoasă” îşi aleg intenţionat soarta. Nimănui
nu îi este forţată voinţa, nimeni nu va fi pierdut pentru că Dumnezeu sau oricine altcineva l-ar fi osândit. Cei
descrişi aici refuză să accepte Biblia ca unică autoritate şi ca singura lor normă de comportament.
Adevăr. „Învăţătura sănătoasă” (v. 3) nu îl laudă pe om. Dimpotrivă, ea demască starea lui
mizerabilă şi dă la iveală soarta pe care o are dacă harul lui Dumnezeu nu intervine în viaţa sa. Adevărul
descoperă caracterul lui Dumnezeu şi remediul Său pentru păcat. O schimbare a vieţii, o totală
redirecţionare a intereselor şi a ţintelor, în armonie cu adevărul, constituie unicul răspuns acceptabil la
„învăţătura sănătoasă”.
Istorisiri închipuite. [„Basme”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:4. Chiar şi atunci când fac uz de Biblie,
aceşti creştini necredincioşi îşi alcătuiesc propriile doctrine, în acord cu dorinţele lor. S-ar putea să-şi
îmbrace gândurile în cuvinte din Scriptură, dar ideile exprimate sunt încărcate de erori. Textele biblice
folosite cu alt sens şi scoase din context se dovedesc tot atât de nesigure pentru călăuzire ca şi cuvintele
oamenilor.
2 Timotei 4:5
5. Fii treaz. [„Veghează”, KJV]. Sau „fii stăpân pe tine”. Aici Pavel îl îndeamnă pe Timotei să caute
mai întâi calmul şi chibzuinţa care îl vor pregăti să facă faţă oricărei dificultăţi care s-ar ivi. Ca unul din
conducătorii responsabili ai bisericii creştine, Timotei trebuie să fie într-un contrast izbitor cu învăţătorii
descrişi înainte (v. 3, 4). O proclamare corectă a „adevărului” (v. 4) cere o atitudine calmă şi serioasă.
Sufere răul. [„Suferă necazurile”, KJV]. Gr. kakopatheo, „a trece prin greutăţi” (vezi cap. 2:9).
Evanghelist. Cel care predică Evanghelia este pus aici în contrast cu cei care învaţă „istorisiri
închipuite” (v. 4). Solia evanghelistului este Cuvântul lui Dumnezeu; el stă în locul lui Dumnezeu şi duce
mesajul Său. El predică „învăţătura sănătoasă”, nu teorii senzaţionale pentru a atrage atenţia sau presupuneri
fanteziste pentru a satisface curiozitatea zadarnică.

Împlineşte-ţi bine. [„Dă o dovadă deplină”, KJV]. Gr. plerophoreo, „a umple”, „ a împlini”.
Slujba. Gr. diakonia, „serviciul” (vezi Romani 12:7), adică „slujba” pentru alţii. Nu trebuie să
lipsească nimic din eforturile lui Timotei de a împlini diferitele necesităţi ale oamenilor, atât a celor din
biserică cât şi a celor din afara ei.
2 Timotei 4:6
6. Căci. Spre deosebire Timotei, Pavel nu mai avea prilejul să îndeplinească multele sarcini ale unui
slujitor al Evangheliei. Timotei trebuia să continue lucrarea, iar Pavel avea să moară.
Să fiu turnat ca o jertfă. [„Să fiu jertfit”, KJV]. Gr. spendo, „a oferi o libaţiune” (vezi Filipeni 2:17).
Ceea ce fusese anticipat în Filipeni 2:17, a devenit acum realitate. Acestea sunt cuvinte de splendoare
morală. Nu e dată pe faţă nici auto-compătimire, nici tristeţe din cauza greutăţilor nemiloase.
Plecării. Gr. analusis, „o slăbire”, ca o funie de cort când se ridică tabăra, sau ca funiile de ancorare a
unei corăbii care se pregăteşte să pornească. Pavel vorbeşte despre execuţia sa, comparându-şi moartea cu
ridicarea unei tabere sau cu plecarea unei corăbii dintr-un port.
Aproape. Sau „prezentă”. Scrisoarea lui Pavel devine ultima lui dorinţă şi testamentul său pentru
Timotei şi pentru întreaga biserică creştină.
2 Timotei 4:7
7. M-am luptat. Compară cu 1 Timotei 6:12. Angajamentul lui Pavel de a fi ambasador divin cerea o
viaţă de lupă neîncetată cu forţele răului, fie oameni, fie demoni (vezi 1 Corinteni 9:25; Filipeni 1:27, 30; 1
Tesaloniceni 2:2). Apostolul a purtat bine „toată armătura lui Dumnezeu” ţinând „piept împotriva uneltirilor
Diavolului” (Efeseni 6:11).
Lupta cea bună. [„O luptă bună”, KJV]. Literal, „lupta cea bună”. Articolul hotărât arată că este
vorba despre lupta supremă „a credinţei” (vezi 1 Timotei 6:12) în care sunt angajaţi toţi creştinii.
Alergarea. Sau cursul vieţii trasat de Dumnezeu. Pavel împlinise planul divin pentru el, nu slăbise
ritmul şi nici nu şovăise, dăduse piept cu toate provocările, chiar şi execuţia sa, cu optimism şi hotărâre.
Compară cu Faptele Apostolilor 20:24. În ce priveşte numărul bisericilor la sfârşitul lucrării sale, vezi harta
din faţa p. 193.
Am păzit. [„Ţinut”, KJV]. Gr. tereo, „a păzi”.
Credinţa. Compară cu 1 Timotei 6:12. În timp ce lupta „lupta cea bună” şi urma „alergarea” pe care
i-o trasase Dumnezeu, Pavel avea satisfacţia faptului că, deşi trebuise de multe ori să dea piept cu greutăţi şi
ispite, păzise şi ţinuse credinţa încredinţată lui (vezi 1 Timotei 1:11; 2 Timotei 1:12). Exemplul lui Pavel de
credincioşie trebuia să fie o provocare pentru Timotei şi pentru fiecare viitor slujitor al Evangheliei.
Credinţa personală depinde de ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare creştin va păzi credinţa prin
trăirea principiilor ei. Sinceritatea credinţei se măsoară în gradul în care creştinul respectiv reflectă în viaţa
sa aceste principii.
2 Timotei 4:8
8. De acum Gr. loipon, fie „în viitor”, sau „cu privire la celelalte lucruri”. Lui Pavel nu îi mai
rămăsese nimic în afară de slava răsplătirii cereşti. Autorităţile romane îl privaseră de alte ocazii de a
predica Evanghelia; executarea lui iminentă contramandase orice aşteptare a odihnei binemeritate şi a
părtăşiei cu prietenii. Dar răsplata pe care avea să o primească din mâna lui Dumnezeu eclipsa orice dorinţă
pământească.
Mă aşteaptă. [„Este pusă deoparte”, KJV]. Sau „este păstrată”. Pavel foloseşte timpul prezent pentru
a scoate în evidenţă siguranţa răsplătirii veşnice. Compară cu Ioan 3:16. În decursul ceasurilor întunecate ale
nobilei sale lupte pentru credinţă, strălucirea făgăduinţei lui Dumnezeu îi dăduse curaj şi speranţă (vezi
Coloseni 1:5).

Pavel nu se aşteaptă ca la moarte să-i fie dată „cununa” biruinţei; ea îl „aşteaptă” în ziua de apoi,
ziua arătării lui Hristos.
Cununa. [„Coroana”, KJV]. Gr. stephanos, „diademă” (vezi Apocalipsa 2:10), un simbol al biruinţei.
Neprihănirii. [„Dreptăţii”, KJV]. Gr. dikaiosune, „caracter neprihănit” (vezi Matei 5:6). Datorită
vieţii sale neprihănite, Pavel va fi răsplătit cu tot ce a pregătit Dumnezeu pentru cei răscumpăraţi. El a
făgăduit viaţa veşnică tuturor celor care luptă „lupta cea bună” şi care îşi sfârşesc „alergarea”.
Mi-o va da. Gr. apodidomi, „a da înapoi”, „a răsplăti”, „a recompensa”. Compară cu Romani 2:6;
Apocalipsa 22:12.
În „ziua aceea”. Adică în ziua celei de-a doua veniri a lui Hristos, „la arătarea” Sa (vezi 1 Timotei
6:14; 2 Timotei 1:12, 18). Atunci morţii cei drepţi vor fi înviaţi pentru viaţă veşnică (vezi 1 Tesaloniceni
4:16, 17; Apocalipsa 20:2). Pavel nu ştie nimic despre mergerea în cer direct după moarte; a doua venire
este „ziua aceea” când cei mântuiţi vor fi răsplătiţi cu viaţă veşnică.
Judecătorul cel drept. Adică Isus Hristos, care „va judeca vii şi moţii la arătarea lui” (vezi 1 Timotei
6:14). Compară cu Ioan 5:22, 27, 30; 2 Corinteni 5:10. Planul mântuirii a fost făcut atât pentru a-i mântui pe
păcătoşi cât şi pentru a îndreptăţi caracterul şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Când ultimul verdict al lui
Dumnezeu împotriva păcatului şi a păcătoşilor va fi în cele din urmă pronunţat, despre planul mântuirii şi
caracterul lui Dumnezeu se va afirma că sunt „neprihănite” [„drepte”] (vezi Romani 3:26; Filipeni 2:10, 11).
Deşi Pavel era acuzat pe nedrept de către judecătorii pământeşti, el avea încredere ca Dumnezeu nu va fi
părtinitor în judecata Sa.
Nu numai mie. Pavel arată din nou că nu se aşteptă ca după moarte să meargă direct în cer. Cei
drepţi, atât cei morţi cât si cei vii, vor primi viaţa veşnică în acelaşi timp, în „ziua aceea” (vezi 1 Corinteni
15:51, 54).
Iubit. [„Iubire”, KJV]. Gr. agapao (vezi Matei 5:43; Ioan 21:15). Cuvântul sugerează mult mai mult
decât un simplu impuls, el cere ca întreaga viaţă, fiecare gând şi fiecare faptă să manifeste respect faţă de
persoana iubită. Astfel, perspectiva celei de-a doua veniri îl influenţează pe creştin în folosirea timpului şi a
banilor săi, în alegerea prietenilor şi îl motivează să-şi biruie defectele de caracter şi să devină tot mai
asemenea lui Hristos (vezi 1 Ioan 3:3).
Venirea. [„Arătarea”, KJV]. Gr. epiphaneia, „manifestare vizibilă” (vezi 1 Timotei 6:14).
2 Timotei 4:9
9. Caută de vino curând. [„Străduieşte-te…..”, KJV]. Sau „grăbeşte-te”, „fă tot posibilul”. Pavel
tânjea după tovărăşia lui Timotei tot aşa cum Hristos dorea să fie alături de cei mai apropiaţi prieteni ai Săi
în ceasurile întunecate dinaintea morţii Sale (Matei 26:38).
2 Timotei 4:10
10. Dima. Cândva tovarăş al lui Pavel (vezi Coloseni 4:14; Filimon 24). Din motive necunoscute el
l-a părăsit pe apostol. Poate că umilinţa detenţiei lui Pavel şi primejdia care îi pândea astfel viaţa erau o
încercare prea mare pentru curajul lui Dima. Numele lui, ca şi numele lui Imeneu şi Alexandru (1 Timotei
1:20), este amintit numai cu dizgraţie şi compătimire.
Din dragoste pentru lumea de acum. [„Pentru că a iubit lumea de acum”, KJV]. Iubirea lui Dima
pentru câştig şi onoare lumească este în contrast puternic cu iubirea adevăraţilor creştini pentru „arătarea”
lui Hristos. Dorinţa de onoruri lumeşti s-ar putea să facă imposibil ca un creştin să ducă biruitor „lupta cea
bună” şi să-şi sfârşească „alergarea” (v. 7).
Crescens. Nu se mai cunoaşte nimic despre acest om. Ca şi Tit, se pare că el a părăsit Roma la
cererea lui Pavel, pentru a contribui la înaintarea Evangheliei.
Tit. Vezi Tit 1:4. Pavel îl trimisese pe Tit la Corint pentru a reface armonia bisericii şi pentru a afla

reacţia credincioşilor corinteni la scrisoarea lui de mustrare (vezi 2 Corinteni 2:12, 13). Mai târziu, Tit l-a
însoţit pe apostol la Creta, şi în perioada petrecută acolo a supravegheat organizarea bisericii (vezi Tit 1:5).
Apoi Pavel l-a rugat pe Tit să vină să se întâlnească cu el la Nicopoli (vezi Tit 3:12). Poate că Tit a rămas cu
Pavel până la călătoria în Dalmaţia, o provincie a Iliricului Roman de-a lungul Mării Adriatice. Vezi harta
de la p. 354.
2 Timotei 4:11
11. Numai. Se pare că persecuţia cumplită din timpul lui Nero, în anul 64 d.Hr., a lăsat puţin creştini
în Roma. Şi se poate ca Pavel să fi considerat că e înţelept ca puţinii credincioşi care mai rămăseseră să
trăiască neobservaţi până va trece tragicul ceas al persecuţiei.
Luca. În ce priveşte activitatea acestuia, vezi Vol. V, pp. 663, 664. Pe lângă faptul că a scris a treia
Evanghelie şi cartea Faptelor Apostolilor, Luca a fost unul din tovarăşii cei mai apropiaţi ai lui Pavel (vezi
Faptele Apostolilor 27:1; 28:11, 16; Coloseni 4:14; Filimon 23:24). Dizgraţia care caracteriza întemniţarea
lui Pavel nu l-a făcut pe Luca să dea înapoi. Deşi profesia sa de medic ar fi putut să-i aducă prestigiu şi
avere, Luca a considerat ca cea mai mare onoare să simtă cu Pavel în suferinţă (vezi DA 225).
Marcu. Versetul acesta dă la iveală lucrarea plină de succes a unuia pe care Pavel îl socotise mai
înainte un ratat, şi spiritul mărinimos al lui Pavel, care nu păstra pică pe Marcu din cauza eşecului său
anterior (vezi Faptele Apostolilor 13:13; 15:37). La câtva timp după nefericitul episod din Perga (Faptele
Apostolilor 13:13), Marcu şi-a revenit, devenind potrivit cerinţelor lucrării de slujire în câmpul Evangheliei,
şi raportul biblic dă la iveală noua lui utilitate ca unul din conlucrătorii credincioşi ai lui Pavel (vezi
Coloseni 4:10; Filimon 24). În prezent el era ajutorul lui Timotei în Asia Mică. Fusese cu Pavel în cursul
primei lui întemniţări în Roma, şi această experienţă anterioară l-a făcut deosebit de valoros în această
ultimă încercare.
De folos. Ultima parte a v. 11 poate fi tradusă, „el este folositor în serviciul pe care mi-l aduce”.
După moartea lui Pavel, Marcu a lucrat cu Petru la Roma (vezi Vol. VI. pp. 34, 35). Probabil că în această
perioadă a scris Evanghelia care-i poartă numele (vezi Vol. V, p. 564).
2 Timotei 4:12
12. Tihic. Un alt conlucrător credincios al lui Pavel în lucrarea de răspândire a Evangheliei (vezi
Faptele Apostolilor 20:4; Tit 3:12). El şi Timotei erau la Roma cu Pavel când acesta şi-a scris epistola către
credincioşii coloseni (vezi Coloseni 1:1; 4:7). El a fost solul care a dus scrisoarea aceasta de la Roma la
Efeseni (Efeseni 6:21, 22).
L-am trimis. Sau „îl trimit” (compară cu 2 Corinteni 8:17). Se pare că Tihic i-a dus epistola aceasta
lui Timotei şi a scos în evidenţă urgenţa cererilor lui Pavel. Cât de grijulii erau aceşti bărbaţi mai tineri faţă
de iubitul lor „părinte” în credinţă! Aici Pavel îl însărcina pe Tihic cu răspunderea pentru districtul din Efes,
pentru ca acest câmp important să fie bine supravegheat în cursul absenţei lui Timotei şi a lui Marcu.
2 Timotei 4:13
13. Mantaua. Aceasta era o haină grea, necesară numai pe timp de iarnă. În închisoarea umedă şi
rece Pavel avea nevoie de un astfel de veşmânt. Pavel nu cerea obiecte de lux.
Cărţile. Gr. biblia, de unde cuvântul „Biblie”, dar aici însemnând suluri de papir (vezi Vol. V, p.
113). Poate că Pavel avea nevoie de un dosar cu întreaga sa corespondenţă, aşa ca să se poată apăra
împotriva acuzaţiilor îndrăzneţe care i s-au adus la tribunalul din Roma.
De piele. [„Pergamentele”, KJV]. De asemenea este vorba de suluri, făcute din piei de animale.
Poate că Pavel dorea să-i fie aduse copia Septuagintei şi copiile timpurii ale cuvintelor lui Hristos, care erau
atunci în circulaţie (vezi Vol. V, p. 124). Chiar şi în împrejurări protivnice ca acestea, Pavel îşi continua
cercetările cu privire la adevărurile lui Dumnezeu.
2 Timotei 4:14
14. Alexandru. Un nume foarte obişnuit, şi de aceea persoana amintită aici s-ar putea să nu fie acel
Alexandru din Asia Mică, exclus cu câţiva ani înainte. Se poate ca persona menţionată în versetul acesta să

fi fost un cetăţean al Romei care adusese acuzaţii false împotriva lui Pavel, înaintea tribunalului roman,
grăbind astfel a doua detenţie a apostolului (vezi v. 15).
Căldărarul. [„Arămarul”, KJV]. Un titlu general pentru orice lucrător metalurgist
Răsplăţi. Gr. apodidomi, „a răsplăti”, „a plăti înapoi”. Compară cu v. 8.
2 Timotei 4:15
15. Păzeşte-te. Gr. phulasso, „a păzi”, „a proteja”. Când avea să vină la Roma (v. 9), Timotei trebuia
să fie atent la uneltirile lui Alexandru şi ale celor de felul său. Poate că Alexandru se băgase pe sub pielea
lui Pavel dar cu ocazia judecăţii l-a trădat.
Cu totul împotriva. [„S-a împotrivit mult”, KJV]. Apărându-şi viaţa, fără îndoială că Pavel
prezentase Evanghelia ascultătorilor săi păgâni. Evident că încercarea lui Alexandru de a-i combate
cuvintele a avut un efectul puternic în luarea unei decizii nefavorabile pentru apostol. Alexandru a câştigat
un folos temporar, dar şi-a pierdut moştenirea veşnică.
2 Timotei 4:16
16. Răspuns. Gr. apologia, „apărare”. Probabil este vorba de prima lui audiere în decursul celei de-a
doua judecăţi. Nu există nici o dovadă că situaţia descrisă aici a avut loc la prima judecată, cu câţiva ani mai
înainte. S-ar putea ca, împreună cu obişnuita acuzare de răscoală, Pavel să fi fost acuzat şi de instigare la
incendierea Romei.
Nimeni. Adică nimeni cu influenţă, care să mijlocească. Luca, Tit, Crescens sau Tihic n-ar fi fost de
nici un ajutor în privinţa aceasta. Se pare că erau câţiva oameni mari şi cu influenţă care ar fi putut spune un
cuvânt în favoarea lui Pavel, dar nu au făcut-o. Poate că severa persecuţie a lui Nero ar fi făcut extrem de
riscantă chiar şi numai recunoaşterea prieteniei cu Pavel.
Toţi. Adică cei cu influenţă, în afară de tovarăşii apropiaţi ai lui Pavel.
Părăsit. Prietenia cu un om deţinut pentru crimele de care era acuzat Pavel, era extrem de riscantă.
Socoteală. [„Sarcină”, KJV]. Sau „cont”, „raport”. Compară cu îndurarea lui Hristos faţă de pârâşii
Săi (Luca 23:24) şi aceea a lui Ştefan (Faptele Apostolilor 7:60).
2 Timotei 4:17
17. Însă. [„Cu toate acestea”, KJV]. Sau „ci”.
Domnul a stat. Compară cu Faptele Apostolilor 27:23. Ca şi Hristos (Ioan 16:32), Pavel ştia că în
ceasul de criză, când credinţa trebuie apărată împotriva opoziţiei copleşitoare, nu va rămâne singur.
Dumnezeu n-a încetat niciodată să fie pentru Pavel „adăpostul şi sprijinul …, un ajutor care nu lipseşte
niciodată în nevoi” (Psalmi 46:1). Deşi Pavel nu a avut parte de sprijinul prietenilor cu influenţă (2 Timotei
4:16), curajul lui a rămas tare datorită Cuiva mai mare decât toţi, care a rămas alături de el.
Întărit. Literal, „împuternicit” (vezi 1 Timotei 1:12).
Propovăduirea. Gr. kerugma, „vestirea printr-un mesager”, aici, solia creştină proclamată de Pavel,
părintele predicatorilor. Se pare că lui Pavel a putut să predice Evanghelia la judecată, ca şi înaintea lui Felix
(Faptele Apostolilor 24:10–25) şi a lui Agripa (Faptele Apostolilor 26:1–32).
Toate Neamurile. Sau „toate naţiunile”. Compară cu Faptele Apostolilor 9:15; Filipeni 1:12, 13.
Apostolul se gândea mai mult la prilejul pe care i-l dădea judecata, să predice Evanghelia, decât la propria
soartă (vezi Faptele Apostolilor 25:11). Mărturia curajoasă dată de Pavel înaintea romanilor, cu prilejul
acestei ultime judecăţi, a împins atacul creştinismului până la porţile cetăţuii păgânismului, trecând prin
acestea. Apărarea lui Pavel înaintea lui Nero n-a fost doar o discuţie aprinsă, ea a fost ocazia cea mare a
veteranului care a „luptat lupta cea bună” (2 Timotei 4:7).

Din gura leului. Din context reiese aproape sigur faptul că Pavel nu se referă nici la prima lui
detenţie şi eliberare, cu câţiva ani mai înainte (compară cu v. 16), şi nici la detenţia şi judecata lui actuală
(compară cu v. 6). Comentatorii în general consideră că apostolul citează aici din Psalmi 22:21 şi că aceste
cuvinte ale lui trebuie înţelese figurat, reprezentând pur şi simplu o mare primejdie. Unii sugerează că el se
referă la mânia lui Satana, care nu fusese în stare să aducă la tăcere mărturia sa neînfricată pentru adevăr.
2 Timotei 4:18
18. Mă va izbăvi. Poate că face referire la rugăciunea domnească: „şi ne izbăveşte de cel rău” (Matei
6:13), fiind în felul acesta o declaraţie cu privire la încrederea fermă a lui Pavel în Dumnezeu, care nu
lipseşte în ceasul crizei omului. Pavel nu cunoaşte frica, tovărăşia cu Dumnezeu „izgoneşte frica” (1 Ioan
4:18). Compară cu Psalmi 23:4; 27:1–3.
Orice lucru rău. Adică fiecare intenţie nelegiuită pe care Satana şi vrăjmaşii săi o pot unelti
împotriva sa şi a înaintării adevărului lui Dumnezeu.
Mântui. Gr. sozo, „a salva”. Deşi viaţa lui de pe acest pământ nu avea să mai fie cruţată, Pavel ştia că
viitorul său veşnic e sigur. În timp ce îşi pleca capul înaintea sabiei călăului, certitudinea făgăduinţelor
divine a făcut ca din inima lui să izbucnească o cântare.
Slava. „Alergarea” (v. 7) pe care Dumnezeu o pusese înaintea lui Pavel l-a purtat de la o încercare la
alta. El s-a bucurat foarte puţin beneficiile normale ale vieţii şi a fost uneori greşit înţeles de fraţii din
biserică şi chiar de către alţi apostoli. Ocara şi umilinţa din partea celor din afară constituiau mare parte din
răsplata pe care o primea Pavel, pe acest pământ, pentru predicarea Evangheliei.
2 Timotei 4:19
19. Spune sănătate. Sau „salută”.
Priscilei. Vezi Faptele Apostolilor 18:2.
Aquila. Vezi Faptele Apostolilor 18:2. Deşi această familie stătuse o perioadă în Roma (vezi Romani
16:3), ei s-au întors la Efes, unde lucraseră şi mai înainte (vezi Faptele Apostolilor 18:18–26).
Onisifor. Vezi cap. 1:16–18.
2 Timotei 4:20
20. Erast. Vezi Faptele Apostolilor 19:22. Menţionarea lui aici poate indica faptul că Pavel, în drum
spre Roma, se dusese la Corint, trecând prin Troa (vezi 2 Timotei 4:13).
Trofim. Un cetăţean din Efes (vezi Faptele Apostolilor 20:1–5; 21:29), care fusese cu Pavel în
călătoria sa din Macedonia via Troa la Milet şi de la Milet la Ierusalim (vezi Faptele Apostolilor 20:1–16;
21:1–29).
2 Timotei 4:21
21. Caută de …. [„Străduieşte-te”, KJV]. Vezi v. 9.
Înainte de iarnă. Viscolul ar fi împiedicat călătoria şi în felul acesta ar fi amânat sosirea lui Timotei.
Vezi v. 9.
Îţi trimit sănătate. [„Te salută”, KJV]. Nu se cunoaşte nimic altceva cu privire la Eubul, Pudens şi
Claudia.
Linus. Conform tradiţiei, el este primul episcop al Romei.
2 Timotei 4:22
22. Domnul Isus Hristos. Pot fi citate dovezi textuale importante pentru omiterea acestor cuvinte.
Voi. Vezi 1 Timotei 6:21. Forma de plural a pronumelui „voi” arată că aceste cuvinte se aplică la

întreaga biserică.
Amin. Pot fi citate dovezi textuale (cf. p.10) pentru omiterea acestui cuvânt.
Fragmentul care urmează după v. 22 (în KJV) nu apare în nici un manuscris vechi şi este evident că
nu fusese ataşat la documentul original. Totuşi câteva manuscrise mai vechi au păstrat din el cuvintele
„scrisă din Laodicea” sau „scrisă din Roma”.
Vezi imaginea „Catacombele sf. Sebastian”
Vezi imaginea cu închisoarea memertină
Vezi imaginea cu monede romane
Vezi imaginea cu monede
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