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Bun venit, cititorule!
Îți spunem un bun venit la Centrul Creștin Life Stuttgart! Ne bucurăm 

că ești împreună cu noi și suntem încântați să fim împreună parte a ceea 

ce face Dumnezeu acum și aici, fiind o mărturie pentru semeni, zidind 

împreună Împărăția Sa.

Motto-ul nostru este: „Să-L cunosc pe Hristos și să-L fac cunos-
cut lumii” iar scopul nostru este ca împreună să trăim mai asemenea 

lui Isus și să-L proclamăm pe Hristos ca Domn și Mântuitor în generația 

aceasta. 

Te invităm să ni te alături în fascinanta călătorie la Efes, pentru a des-

coperi o biserică autentică și relevantă, poate cea mai proeminentă din 

pleiada bisericilor primului secol. Nu o biserică perfectă, pentru că orice 

comunitate formată din oameni, mai devreme sau mai târziu va trebui 

să-și recunoască limitările, ci una autentică, cu oameni deosebiți, dar 

și cu problemele aferente, cu daruri deosebite, dar și cu minusuri, cu o 

lucrare socială revoluționară, dar și cu nemulțumire.

O biserică autentică este ceea ce într-un fel ne oglindește pe noi, cu 

reușitele dar și cu eșecurile noastre, cu bucurii și necazuri, cu oameni 

deosebiți dar și cu oameni dificili care ne tulbură, cu vise și cu realități 

cotidiene.  

Suntem aici pentru o vreme și ne dorim să trăim responsabil, fiind 

lumini în noapte, mergând împotriva curentului și dorind ca harul și 

dragostea Tatălui să atingă cât mai multe vieți, ca oamenii să vină la 

Hristos, fiind eliberați, transformați și mântuiți. 
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Biserica din Efes este menționată în 8 dintre cele 27 cărți ale Noului Tes-

tament: Evanghelia lui Ioan; Efeseni; 1,2 Timotei; 1,2,3 Ioan, Apocalipsa.

Efesul, oraș port așezat pe coasta de vest a Asiei Mici, înființat în se-

colul XI î.Hr. de către coloniștii ionieni, a devenit datorită poziției sale 

strategice și resurselor sale un adevărat centru comercial și religios. 

Aici se afla una dintre cele șapte minuni ale lumii antice: templul zeiței 

Artemis, zeița fertilității și mai târziu un simbol al emancipării femeii.

Planurile și arhitectura acestui templu au fost concepute de Che-

risphron și Metagenes fiul său, iar construcția acestuia a durat apro-

ximativ 120 de ani. Clădirea templului avea o lungime de 105 m, 51 m 

lățime, acoperișul acestuia fiind susținut de 127 coloane de marmură 

cu o înălțime de 18 m. Philon din Alexandria a spus despre clădire: “Am 

văzut zidurile din Babilon, am văzut grădinile din Semiramis, am văzut 

statuia lui Zeus din Olimp, Colosul din Rodos, piramidele, dar când am 

văzut templul lui Artemis din Efes, celelalte minuni au dispărut ca în 

ceață”. În anul 356 î.Hr. templul este incendiat, pentru ca apoi în 323 î.Hr. 

să înceapă reconstrucția sa.

Pe lângă templul lui Artemis, Efesul se mai mândrea cu un amfiteatru 

deschis care avea o capacitate de 25.000 locuri unde aveau loc lupte de 

gladiatori și întreceri sportive. Tot în Efes era și biblioteca lui Celsus 

considerată astăzi unul dintre cele mai frumoase monumente cultu-

ral-istorice din Turcia construită în anul 135 d.Hr., în onoarea lui Tibe-

rius Julius Celsus de către Gaius Julius, fiul lui Celsus.
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Biserica din Efes a avut parte de cei mai iluștri lucrători ai timpului. A 

fost fondată de Aquila și Priscila în jurul anului 52 d.Hr., a fost extinsă 

prin implicarea lui Apollo, probabil cel mai influent predicator al ace-

lor timpuri (Faptele Apostolilor 18) și a fost consolidată de Pavel însuși, 

care s-a mutat la Efes și timp de trei ani a predicat și a predat cursuri 

de teologie practică în școala lui Tiran, începând cu anul 66 d.Hr. până 

la izolarea sa în insula Patmos. Apostolul Ioan se alătură echipei din 

Efes și ca și cum toate aceste nu ar fi fost suficiente, Pavel îl trimite pe 

ucenicul său Timotei să păstorească această biserică. Chiar dacă avea 

toate premisele pentru a deveni o biserică etalon, o comunitate prospe-

ră, puternic ancorată în cuvântul Scripturilor, datorită predicatorilor și 

evangheliștilor celebri și școlii teologice din casa lui Tiran, a fost eroda-

tă de probleme ca: erezii, sincretism1, imoralitate, dezbinare, idolatrie, 

materialism, certuri și dezorganizare. 

Mesajul apostolului Pavel pentru această biserică și pentru liderii săi  

este LUAȚI SEAMA... VEGHEAȚI (Faptele Apostolilor 20:28). O pro-

vocare la fel de valabilă și actuală pentru noi după două mii de ani, în 

contextul asaltului secularismului, materialismului, imoralității, dez-

informării și apostaziei cotidiene.

Aceste epistole pastorale sunt un manifest și totodată o provocare la o 

evaluare personală a maturității, motivației și a lucrării pe care o facem 

în lumina adevărului Scripturilor.

Deci, vino cu noi în această călătorie! Te așteptăm în fiecare duminică la 

Centrul Creștin Life Stuttgart sau online și fie ca inima și viața ta să fie 

transformate prin puterea cuvântului și harul lui Dumnezeu!

1 sincretism - sistem filozofic ce constă în a îmbina diferite secte, diferite opinii

Stuttgart, Septembrie 2021
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Epistolele 1 și 2 ale lui Pavel către Timotei

Titlul cărții, în limba originală (greacă), este: „Pros Timotheon A” - 

„Către Timotei - A”.

 

Despre Timotei știm că a fost un copil născut dintr-o căsătorie „mix-

tă” între un tată grec și o mamă evreică (Faptele Apostolilor 16:1). Încă 

din cea mai fragedă pruncie, Timotei a luat cunoștință la scrierile sfinte 

evreiești prin mama lui, numită Eunice și prin bunica lui, numită Lois (1 
Timotei 1:5; 3:15). S-a convertit cu ocazia primei vizite a lui Pavel la Listra 

(1 Corinteni 4:17; 1 Timotei 1:2; 2 Timotei 1:2). Cu ocazia celei de a doua vi-

zite în Listra, Pavel hotărăște să-l ia cu el și-l taie împrejur din pricina 

iudeilor (Faptele Apostolilor 16:1-3).

Crescut de Pavel și ordinat în lucrarea creștină (1 Timotei 4:14; 2 Timotei 
1:6), Timotei devine colaboratorul și însoțitorul apostolului în călători-

ile sale prin Troa, Berea, Tesalonic și Corint (Faptele Apostolilor 16 - 18; 1 
Tesaloniceni 3:1, 2). În timpul celei de a treia călătorii misionare, Timotei 

lucrează împreună cu Pavel sau este trimis ca reprezentant al apostolu-

lui în Efes, Macedonia și Corint.

Timotei a stat alături de Pavel în timpul primei lui detenții la Roma și s-a 

întors împreună cu apostolul la Filipi (Filipeni 2:19-23). Mai târziu, Pavel 

îl lasă la Efes pentru a supraveghea lucrarea de acolo (1 Timotei 1:3), dar 

când este iarăși închis, apostolul îl roagă să vină alături de el la Roma (2 
Timotei 4:9, 21). Textul din Evrei 13:23 ne spune că Timotei însuși a călcat 

pe urmele apostolului gustând din viața amară a închisorii. Personali-

tatea lui Timotei este remarcabilă. Bolnăvicios (1 Timotei 5:23), timid (1 
Timotei 1:7) și fără experiență (1 Timotei 4:12), el a lucrat cu devotament 

alături de Pavel, dovedind abilitate de predicator, credincioșie de uce-

nic, râvnă de apostol și perseverență de misionar.  



Aplicație practică:  

1. Participă la un grup de casă*, implică-te activ.

2. Găsește un domeniu în care să slujești semenilor cu darurile și 

abilitățile tale.

1. De dragul lui Hristos

1 Timotei 1:1, 5, 12

„Dragostea lui Hristos este singura temelie și motivația corectă 
pentru slujire.” 

Memo:
Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, din-
tr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. (1 Timotei 1:5)

1. Ce înseamnă Hristos pentru tine? 

2. A fost Pavel unul dintre apostoli? Care a fost experiența trans-
formatoare pe care a trăit-o?

3. Care este scopul Legii, al poruncilor? 

4. Care sunt lucrurile care favorizează o atitudine de dragoste 
față de semeni? 

5. Care este temelia vredniciei noastre pentru slujire?
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* Dacă vrei să participi la un grup de casă întră pe: www.cz-life.de/grupe



2. Întrebări nebune, tradiții și basme 

1 Timotei 1:4; 2 Timotei 2:16-18, 23

„Nu legea sau tradițiile ne dăruiesc mântuirea, ci cunoașterea lui 
Hristos.”

Memo:
Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea 
aceasta: „Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui” și „Oricine ros-
tește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”

(2 Timotei 2:19)
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Aplicație practică:  

1. Scrie două întrebări importante la care ai dori să primești 

răspuns.

2. Enumeră trei lucruri care favorizează creșterea ta spirituală.

1. Care a fost cea mai „nebună” întrebare care ti-a fost pusă vre-
odată?

2. Care sunt trei lucruri care ar putea fi incluse în categoria tra-
dițiilor bisericii?

3. Cum l-ai cunoscut tu pe Hristos? 

4. Identifică un lucru pe care îl faci din obișnuință, fără a avea un 
suport biblic: 
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Aplicație practică:  

1. Fă-ți o listă de rugăciune. 

2. Roagă-te concret pentru mântuirea unui prieten/coleg sau a 

unei prietene/colegă.

 3. Rugăciunea - 

puterea uitată a bisericii
1 Timotei 2:1-8

„Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei tale față de 
Dumnezeu.”

 Sf. Augustin 

Memo: 
Vă îndemn dar, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlo-
ciri, mulțumiri pentru toți oamenii... (1 Timotei 2:1)

1. Ce înseamnă rugăciunea pentru tine? 

2. De ce crezi că trebuie să cultivăm recunoștința? 

3. Care sunt trei piedici majore în calea rugăciunii? 

4. De ce crezi că ne cere Dumnezeu să mijlocim în rugăciune?
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4. Femeile și biserica
1 Timotei 2:9-15

„Vreau de asemenea ca femeile să se roage... să învețe...”

Memo: 
... ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt ev-
lavioase. (1 Timotei 2:10)

1. Care a fost rolul și responsabilitatea mamei în familia voastră? 

2. Este purtarea podoabelor compatibilă cu evlavia?
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Aplicație practică:  

1. Discută cu soția ta despre rolul și responsabilitatea fiecăruia 

dintre voi în domeniul educației religioase și al deciziilor.

2. Identificați împreună 3 „podoabe” care primează în viața soțu-

lui/soției. 

3. Poate o femeie să dea învățătură în biserică? Dacă da, în ce 
context?

4. Cum înțelegi tu principiul autorității în familie?

5. Este femeia mântuită prin naștere de fii?



Aplicație practică:  

1. Identifică darul, chemarea și abilitățile pe care le ai.

2. Inventariază ceea ce faci tu pentru zidirea bisericii.
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5. Lucrători împreună cu Dumnezeu

1 Timotei 3:1-14

„Slujirea este chemarea renunțării de sine, de dragul lui Hristos și 
al semenilor.”

Memo: 
Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure 
neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, 
în stare să învețe pe alții. (1 Timotei 3:2)

1. Care este cel mai mare vis al tău în slujire? 

2. Ce crezi că înseamnă expresia din versetul 4, „să-și chiverni-
sească bine casa”? 

3. Care este atitudinea ta față de slujitorii din biserică?

4. Enumeră trei lucruri pe care ai dori ca prezbiterii bisericii să 
le facă.

5. Care este domeniul/lucrarea din biserică pe care crezi că tre-
buie pus accentul?
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6. Taina evlaviei 
1 Timotei 3:16; 1 Timotei 4:7b; 2 Timotei 3:12 

„Evlavia înseamnă a-l cunoaște pe Dumnezeu cu mintea, a avea 
harul Său în suflet, a avea dragostea Sa în inimă, și a fi supus Lui în 
viața de zi cu zi.” 

James Drummond Burns

Memo: 
Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. 

(1 Timotei 4:7)
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Aplicație practică:  

1. Identifică două lucruri care te afectează în mod negativ.

2. Citește în fiecare zi un psalm, săptămâna aceasta, încercând să 

identifici pasajele care vorbesc despre evlavie. 

1. Care este trăsătura care îți vine în minte atunci când te gân-
dești la caracterul lui Dumnezeu? De ce? 

2. Încearcă să definești evlavia folosind propriile tale cuvinte.

3. Care sunt temele, știrile și poveștile care te interesează?

4. Care crezi că sunt motivele pentru care oamenii își pierd pasi-
unea pentru Dumnezeu și lucrarea Sa?



Aplicație practică:  

1. Citește Evrei 11 și încearcă să scrii o definiție a credinței. 

2. Roagă-te și cere cu credință un lucru concret de la Dumnezeu. 
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7. Secularism și apostazie
1 Timotei 4:1-11; 2 Timotei 3:1-5; 2 Timotei 4:3

„Cel mai bun răspuns la o religie îndoielnică nu este secularismul 
ci o credință autentică” 

Jim Wallis 

Memo: 
Noi muncim, în adevăr, și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea 
în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și 
mai ales al celor credincioși. (1 Timotei 4:10)

1. Care crezi că sunt lucrurile care influențează în mod negativ 
gândurile și atitudinile noastre în această perioadă?

2. Identifică trei lucruri pentru care ești recunoscător.

3. Care sunt motivele cele mai frecvente pentru care oamenii re-
nunță la credința în Dumnezeu? 

4. Ce te ajută să crești în credință?
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8. Puterea exemplului / mentorare 
 1 Timotei 4:12; 2 Timotei 3:10

„Puterea exemplului nu este doar o formă de educație, ci este 
singura.”

Albert Einstein 

 

Memo: 
Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru cre-
dincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în cură-
ție. (1 Timotei 4:12)
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Aplicație practică:  

1. Caută-ți un mentor/sfătuitor, dar nu aștepta ca el să fie perfect. 

2. Începe schimbarea cu pași mici dar concreți, măsurabili. 

1. Cine a fost profesorul care te-a influențat? De ce?

2. Ai un prieten sau frate cu care să poți vorbi deschis despre 
reușitele tale dar și despre eșecuri?

3. Care este personajul biblic pe care îl consideri un exemplu 
demn de urmat? De ce?

4. Care sunt domeniile în care ai nevoie de schimbare? 



Aplicație practică:  

1. Gândește-te și planifică un mic proiect care se potrivește cu abi-

litățile tale și pe care ai dori să-l realizezi.

2. Încearcă să mai cooptezi în acest proiect pe cei din familia ta și 

poate câțiva prieteni. 
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9. Daruri, abilități și perseverență
1 Timotei 4:14, 16; 2 Timotei 1:6

„Dumnezeu ne cunoaște situația; El nu ne va judeca de parcă nu 
am avea dificultăți de depășit. Ceea ce contează este sinceritatea și 

perseverența voinței noastre de a le depăși.”

C.S. Lewis

Memo: 
Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, 
pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. (1 Timotei 4:15)

1. Care crezi că sunt darurile și abilitățile tale?

2. Ce faci concret pentru creșterea și dezvoltarea ta spirituală?

3. Ești un om perseverent? În ce domenii?

4. Care sunt lucrurile care te descurajează?
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10. Familia, responsabilitate și 
purtare de grijă

1 Timotei 5:1-8

„Copiii nu sunt singurii care cresc. Si părinții cresc. Tot așa cum noi ne 

privim copiii, să vedem ce fac cu viețile lor, ei ne privesc pe noi, să vadă 

ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor mei sa ajungă până 

la stele. Tot ce pot face este ca eu să mă-ntind spre ele.”

Joyce Maynard

Memo: 
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa 
lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.
(1 Timotei 5:8)



Aplicație practică:  

1. Dacă ai familie și copii, propuneți o întâlnire în care să discutați 

deschis despre nevoile și așteptările lor. 

2. Planifică-ți un timp de calitate în care să faceți lucruri frumoa-

se, relaxante împreună ca familie. 

1. Alege două lucruri pe care le apreciezi la părinții tăi. De ce?

2. Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu familia ta?

3. Pornind de la premisa că ești sau vei deveni părinte, care ar fi 
trei principii fundamentale pentru o relație bună cu copii tăi?

4. Cum ai putea defini termenul „purtare de grijă”?
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Aplicație practică:  

1. Roagă-te pentru un slujitor, despre care știi că suferă de o boa-

lă, sau trece printr-o situație dificilă.

2. Vorbește cu cineva despre problemele tale emoționale sau de 

sănătate. 

11.  Boli, sfaturi și idei preconcepute
1 Timotei 5:21-25

„Dumnezeu este adesea mai glorificat prin neputință, decât prin 
sănătate.“

Martin Luther

Memo: 
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și 
înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând 
mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. (1 Timotei 5:21)

1. De ce crezi că prejudecata și favorizarea sunt periculoase?

2. Cum ar trebui să ne raportăm la posibile îmbolnăviri, pe care 
Dumnezeu le îngăduie în viața noastră?

3. În ce situații devenim responsabili de păcatele altora?

4. Ce experiențe negative ai avut ca urmare a unor decizii luate 
în grabă?
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12. Banii, mândria și vorbele rele
1 Timotei 6:3-10

„Dragostea îi ridică pe alții, mândria se înalță pe sine.”

John MacArthur

Memo: 
Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig.

(1 Timotei 6:6)
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Aplicație practică:  

1. Fă-ți timp și analizează cum îți administrezi banii.

2. Identifică domeniul în care ești predispus să te mândrești.

1. Cum putem să ne ferim de învățătorii mincinoși?

2. Care crezi că este cea mai mare erezie din vremea noastră? 

3. Care sunt motivele pentru care ești tentat să te iei la ceartă?

4. Ce putem face ca să nu cădem în capcana iubirii de bani?
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Aplicație practică:  

1. Analizează mărturia pe care o depui în fața vecinilor tăi.

2. Ce ar trebui să schimbi ca cei din jurul tău să-L cunoască pe 

Hristos? 

13. Mărturia personală 
1 Timotei 6:11-16

„A fi exemplu este cel mai bun mod de predare.”

John MacArthur 

Memo: 
Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai 
fost chemat, și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire îna-
intea multor martori. (1 Timotei 6:12)

1. Care crezi sunt prioritățile celor necredincioși?

2. Care este scopul unei mărturii bune în fața oamenilor?

3. De ce crezi că ne este greu să finalizăm unele proiecte sau 
lucruri pe care le-am început?

4. Ce crezi că l-a ajutat pe Timotei să aibă o mărturie bună îna-
intea oamenilor?
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14. Bogați... în fapte bune 
1 Timotei 6:17 -19

„Dumnezeu răsplătește faptele bune, dăruind putere și ocazii 
pentru și mai multe fapte bune.” 

Teresa von Avila 

Memo: 
Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, 
gata să simtă împreună cu alții. (1 Timotei 6:18)
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Aplicație practică:  

1. Propune-ți să faci cel puțin o faptă bună în fiecare zi, timp de o 

săptămână.

2. Identifică o nevoie reală a cuiva, implică-te ajutând practic sau 

financiar.

1. Ce lucruri îți oferă siguranță?

2. Ce spune Biblia despre adevăratele bogății?

3. Crezi că dărnicia ar putea fi un dar din partea lui Dumnezeu, 
sau este datoria și decizia noastră să fim darnici?

4. Care este cea mai remarcabilă faptă bună pe care cineva a fă-
cut-o pentru tine? 
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