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   GALATENI 
 
 
 
 
 

 
AUTORUL: Pavel 
DATA: anul 67 d.Hr.  
  

Iată cum arăta probabil calendarul lui Pavel în ultimii patru ani din viaŃa lui: 
58 d.Hr – Pavel este arestat la Ierusalim. 
61 d.Hr. – Sosirea la Roma. 
61-63 d.Hr. – Prima perioadă de închisoare în Roma. 
64-67 d.Hr. – Eliberarea sa. Pavel scrie 1 Timotei şi Tit din Macedonia. 
67-68 d.Hr. – Arestarea şi moartea. Scrie 2 Timotei înainte de moartea sa, la Roma. 
 
VERSETE CHEIE: 
 “Caută să te înfăŃişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are 
de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15) 
        
 “Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui, la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată blândeŃea şi învăŃătura.”(2 Timotei 4:2) 
        
Cuvintele cheie: “a-i fi ruşine” (1:8, 12) şi “suferă” (2:3). 
 
TEMA: Loialitatea în vremea apostaziei. 
1. Loialitate în suferinŃă (cap. 1). 
2. Loialitate în slujire (cap. 2). 
3. Loialitate în apostazie (cap. 3-4:5). 
4. Loialitatea Domnului faŃă de slujitorii Săi când aceştia sunt părăsiŃi de oameni (4:6-22). 
 
REMARCI: 
 DefiniŃia de dicŃionar a cuvântului “apostazie” redă sensul: abandonare totală a principiilor 
credinŃei. Apostazia nu se datorează ignoranŃei, ci este o erezie. Apostazia este o eroare deliberată, 
este o depărtare intenŃionată de credinŃă. Un apostat cunoaşte adevărul Evangheliei (doctrina 
credinŃei). 
  
TRĂSĂTURA SPECIALĂ: 2 Timotei este “cântecul de lebădă” al apostolului Pavel.  
 AfirmaŃia făcută de cineva pe patul de moarte are o importantă ce nu este acordată altor 
observaŃii făcute de persoana respectivă. De aceea este atât de importantă epistola aceasta. Este 
mesajul lui Pavel de pe patul de moarte; este ultimul său mesaj. Se simte o notă de tristeŃe care nu 
apare în celelalte epistole. Totuşi, apare şi nota de triumf: “Am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea…”. Pavel îşi scrie propriul epitaf în cap. 4:6-8. Epistola aceasta are o notă foarte 
personală; sunt aici referiri la 25 de persoane.  
 
SCHIłA: 
I. SUFERINłELE Evangheliei – Cap. 1 

1. Introducere – 1:1-7 
2. Nu îi este ruşine, fiind un părtaş al suferinŃelor – 1:8-11 
3. Nu îi este ruşine, dar este sigur de ceea ce crede – 1:12-18 

II. ACTIV în slujire – Cap. 2 
1. Un fiu – 2:1, 2 
2. Un bun soldat – 2:3, 4 
3. Un atlet – 2:5 
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4. Un agricultor – 2:6-14 
5. Un lucrător – 2:15-19 
6. Un vas – 2:20-23 
7. Un rob – 2:24-26 

III. APROPIEREA APOSTAZIEI; Autoritatea Scripturilor – 3:1-4:5 
1. Starea lucrurilor în zilele din urmă – 3:1-9 
2. Autoritatea Scripturilor în zilele din urmă – 3:10-17 
3. InstrucŃiuni pentru zilele din urmă – 4:1-5 

IV. CREDINCIOŞIE faŃă de Domnul şi credincioşia Domnului – 4:6-22 
1. Mărturia finală a lui Pavel – 4:6-8 
2. Ultimele cuvinte – 4:9-22 
(“Însă Domnul a stat lângă mine.”) 

 
COMENTARIU: 
 
I. SUFERINłELE Evangheliei – Cap. 1 

1. Introducere – 1:1-7 
v. 1, 2 Vezi notele de la 1 Tim. 1:1, 2 
v. 3 Acesta este încă un nume adăugat pe lista de rugăciune a apostolului Pavel.  
v. 4 “doresc să te văd” este “tânjesc să te văd”. Pavel nutrea o afecŃiune profundă pentru 
Timotei, copilul său în credinŃă. 
v. 5 Timotei avea o bunică evlavioasă, Lois şi o mamă evlavioasă, Eunice. Tatăl lui era grec. 
Nu se ştie dacă era credincios. 
v. 6 (Vezi 1 Tim. 4:14) 
v. 7 “Frică” sau “laşitate”. 
“Puterea” este tăria de-a fi învingători în viaŃa de credinŃă. 
“ChibzuinŃa” este disciplină. Dumnezeu nu are intenŃia ca înfrângerea să fie un lucru comun 
în viaŃa creştină. 
2. Nu îi este ruşine, fiind un părtaş al suferinŃelor – 1:8-11 
v. 8 Este nevoie de curaj pentru a rămâne credincios lui Hristos în orice împrejurare. Pavel 
spune despre sine că este un prizonier al lui Hristos, de fapt, nu unul al autorităŃilor romane. 
v. 10 “care a nimicit moartea” este El a anulat orice efect al morŃii.  
v. 11 Pavel era predicator, apostol şi învăŃător. 
3. Nu îi este ruşine, dar este sigur de ceea ce crede – 1:12-18 
v. 12 Lui Pavel nu-i este ruşine de Evanghelie (Rom. 1:16) şi îl îndeamnă şi pe Timotei să 

nu se ruşineze de Evanghelie (v. 8). 
“Ce I-am încredinŃat” ar trebui tradus prin ceea ce mi-a fost încredinŃat. Mântuirea şi 
apostolatul lui Pavel reprezentau o însărcinare sacră pe care Dumnezeu avea s-o păstreze, 
deşi i-o încredinŃase lui Pavel. 
v. 13 Un model de cuvinte sănătoase. 
v. 15 Figel şi Ermogen, probabil doi apostaŃi cărora le era ruşine de Pavel. 
v. 16 Onisifor era opusul celor doi (4:19). 
v. 17 Lui nu-i era ruşine de lanŃurile lui Pavel. 
v. 18 Onisifor era un sfânt deosebit care se bucură de o menŃiune specială în Cuvântul lui 
Dumnezeu.  

 
II. ACTIV în slujire – Cap. 2   

În şapte figuri de stil Pavel descrie datoria şi activitatea unui credincios.  
1. Un fiu – 2:1-2 
v. 1 În calitate de credincios, el este numit “copilul (fiul) meu” pentru că este născut de sus.  

“Fiindcă aŃi fost născuŃi din nou nu dintr-o sămânŃă care poate putrezi, ci dintr-una 
care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi rămâne în veac” (1 
Petru 1:23). 

În calitate de fiu, el trebuie să fie puternic. 
v. 2 ca fiu, el trebuie să-i înveŃe pe alŃii astfel ca aceştia, la rândul lor, să transmită şi altora 
Evanghelia. Aceasta este prima figură de stil.  
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2. Un bun soldat – 2:3, 4 
“ca un bun ostaş al lui Hristos” este cea de-a doua figură de stil. 
v. 4 Acest verset a fost folosit ca un argument pentru celibatul clerului. Totuşi, Pavel vrea să 
spună că accentul nu trebuie pus pe viaŃa aceasta, ci pe viaŃa viitoare. 
3. Un atlet – 2:5 
“Cine luptă la jocuri” – este vorba despre un atlet. Aceasta este cea de-a treia figură de stil. 

“Dacă nu s-a luptat”, adică dacă nu a concurat conform regulilor. 
4. Un agricultor – 2:6-14 
v. 6 “Plugar” înseamnă agricultor. Aceasta este cea de-a patra figură de stil. 
v. 9 Chiar dacă Pavel este în lanŃuri, Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 
v. 10 Pavel lucra din greu şi din toată inima pentru ca şi alŃii să fie născuŃi din nou în familia 
lui Dumnezeu. 
v. 12 Printr-un limbaj ceva mai dur, Pavel demonstrează că şi el credea că fără fapte, 
credinŃa este moartă. 
v. 13 Conform naturii Sale, Hristos nu poate accepta ca adevărat pe cineva care este fals. Ar 
însemna să Se nege pe Sine Însuşi. 
v. 14 “care nu duc la alt folos” este care nu duc la nimic folositor. “Pieirea” în greacă este 
katastrophe. 
5. Un lucrător – 2:15-19 
v. 15 “Un lucrător” înseamnă în mod evident un învăŃător (vezi 1 Tim. 5:18). Aceasta este 

cea de-a cincea figură de stil.  
“Care n-are de ce să-i fie ruşine” – un lucrător trebuie să cunoască foarte bine Cuvântul.  
v. 17 Aici sunt numele altor doi apostaŃi: Imeneu şi Filet. 
6. Un vas – 2:20-23 
v. 20, 21 Sunt diferite tipuri de vase pentru diferite folosinŃe (vezi Ieremia 18). Lutul nu 

poate decide dacă va fi un vas pentru o întrebuinŃare de cinste. Un vas trebuie să fie curat pentru a 
putea fi folosit. Cea de-a şasea figură de stil. 

v. 22 “Urmăreşte” este caută să obŃii. 
v. 23 “Nebune” înseamnă prosteşti. “Nefolositoare” este lipsite de învăŃătură.  
7. Un rob – 2:24-26 
v. 24 Credinciosul este numit şi “rob”. Aceasta este cea de-a şaptea figură de stil.  
“Nu trebuie” – aceasta este o obligaŃie morală, o necesitate spirituală.  
v. 25 Să încerce să-i înveŃe pe cei care sunt împotrivitori sau care au o poziŃie total opusă.  

 
III. APROPIEREA APOSTAZIEI; Autoritatea Scripturilor – 3:1-4:5 

1. Starea lucrurilor în zilele din urmă – 3:1-9 
v. 1 “În zilele din urmă” înseamnă ultimele zile ale Bisericii (vezi 1 Tim. 4:1; 2 Petru 3:3; 

Iuda 18; Iacov 5:3). 
v. 2-4 Aici sunt folosite 19 caracteristici ale oamenilor din zilele din urmă: 
(1) “Iubitori de sine” 
(2) “Iubitori de bani” 
(3) “Lăudăroşi” 
(4) “Trufaşi” 
(5) “Hulitori” – persoane care proferează insulte, injurii. 
(6) “Neascultători de părinŃi” 
(7) “NemulŃumitori” – nerecunoscători, 
(8) “fără evlavie” – fără sfinŃenie, 
(9) “fără dragoste firească” sau fără afectivitate naturală; relaŃii anormale. 
(10) “neînduplecaŃi”, 
(11) “clevetitori” – sau care acuză pe nedrept, 
(12) “neînfrânaŃi” – care nu se pot controla, 
(13) “neîmblânziŃi”, sălbatici, 
(14) “neiubitori de bine” sau care dispreŃuiesc binele, 
(15) “vânzători”, adică trădători, 
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(16) “obraznici” sau încăpăŃânaŃi, 
(17) “îngâmfaŃi” sau plini de mândrie, 
(18) “iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu”.  
 
v. 5 (19) Trec prin ritualul religiei dar le lipseşte viaŃa şi realitatea religiei lor.  
v. 6, 7 Unii oameni participă la studii biblice ani la rând, ascultă pe oricine vrea să-i înveŃe 
ceva, dar nu ating vârsta maturităŃii spirituale. ViaŃa lor nu se schimbă.  
v. 8 Iane şi Iambre sunt numele tradiŃionale ale magicienilor şefi ai faraonului care i s-au 
împotrivit lui Moise. Ei au reuşit să redea primele trei minuni (plăgi) ale lui Moise.  
“OsândiŃi în ce priveşte credinŃa” sau dezaprobaŃi / respinşi în urma încercării. Ei au 
renunŃat la credinŃă. 
2. Autoritatea Scripturilor în zilele din urmă – 3:10-17 
v. 10 “Purtarea mea” – viaŃa lui Pavel este o carte deschisă.  
v. 11 Aceasta este zona în care a crescut Timotei şi unde Pavel s-a oprit în trei din călătoriile 
sale misionare. Aici a aruncat mulŃimea cu pietre în el.  
v. 12 Evlavia şi persecuŃia merg mână în mână. Aceasta este o axiomă a vieŃii creştine. Nu 
poŃi scăpa de persecuŃie dacă eşti un om care se teme cu adevărat de Dumnezeu şi împlineşte 
voia Sa.  
v. 13 “înşelători” ar fi redat mai bine prin “amăgitori”; literal este “impostori”. “Vor amăgi” 
sau “îi vor rătăci” pe alŃii. 
v. 14, 15 În acest context întunecat, credinciosul poate apela la Cuvântul lui Dumnezeu. 
Scripturile sunt singura sursă de ajutor pentru credincioşi în zilele apostaziei. Scriptura ne 
învaŃă cum trebuie să trăim viaŃa creştină şi cum trebuie să lucrăm ca şi credincioşi spre 
împlinirea voii lui Dumnezeu. 
v. 16 “Toată Scriptura” înseamnă fiecare pasaj din Scriptură este dat prin inspiraŃie, de 
Dumnezeu – este insuflat de Dumnezeu. Dar Scriptura nu este numai insuflată de 
Dumnezeu, ci este şi folositoare pentru învăŃătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru 
instruire care este în dreptate. 
v. 17 “Desăvârşit” adică împlinit, ajuns la maturitate deplină. “Cu totul destoinic”, adică 
pregătit deplin pentru orice lucrare bună.  
 
3. InstrucŃiuni pentru zilele din urmă – 4:1-5 
v. 1 “arătarea Sa”, răpirea Bisericii. “ÎmpărăŃia Sa” –  întoarcerea lui Hristos pe pământ 

pentru întemeierea ÎmpărăŃiei Sale. 
v. 2 “Propovăduieşte Cuvântul” este strigătul de luptă al credincioşilor din zilele din urmă 
ale Bisericii. Biserica trebuie să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu.  
v. 3 “Îşi vor da învăŃători” este, literal, îşi vor îngrămădi învăŃători. Scepticismul, 
speculaŃiile curioase în chestiuni de religie vor duce la apariŃia unei multitudini de învăŃători 
de tot felul. Cererea creează oferta. Oamenii care sunt gata să-i asculte invită şi-şi formează 
proprii predicatori. Dacă poporul doreşte să se închine unui viŃel, se va găsi degrabă un 
predicator gata să lucreze un astfel de viŃel şi să-l pună înaintea oamenilor.  
“Îi vor gâdila urechile” – Clement din Alexandria descrie anumiŃi învăŃători în felul următor: 
“Ei scarpină şi gâdilă urechile celor care doresc să fie gâdilaŃi. Unii vin să asculte, nu să 
înveŃe, aşa cum noi mergem la teatru pentru plăcere, pentru a ne încânta auzul cu textul 
piesei pe care o vedem sau cu glasul actorilor care interpretează piesa.” 
v. 4 Membrii bisericilor se vor întoarce de la adevăr spre fabule, istorii, mituri. 
v. 5 “SuferinŃele” sunt încercări. Cine va predica în zilele din urmă Cuvântul lui Dumnezeu 
va avea de plătit un preŃ foarte mare. Evanghelistul este un învăŃător care călătoreşte, un 
misionar. 

 
IV. CREDINCIOŞIA faŃă de Domnul şi a Domnului faŃă de el – 4:6-22 

1. Ultima mărturie a lui Pavel – 4:6-8 
Pavel îşi scrie propriul epitaf. 
v. 6 “Plecare” este în greacă analuseos, un termen nautic folosit pentru un vapor gata să 
părăsească portul pentru o călătorie pe mare. 
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v. 7 “Lupta cea bună” – asemenea unui bun ostaş. “Am isprăvit alergarea” – ca un atlet. 
“Am păzit credinŃa” – ca un bun administrator.  
v. 8 “Cununa neprihănirii” este răsplata unei vieŃi neprihănite. (Alte referiri la cununi: 1 Cor. 
9:25; Filipeni 4:1; 1 Tes. 2:19; Iacov 1:12; Apoc. 3:11.) 
“A iubi venirea Lui” este altceva decât a adopta învăŃătura despre venirea lui Hristos.  
2. Ultimele cuvinte – 4:9-22 

“Domnul a stat lângă mine.” 
 Urmează o listă cu nume de credincioşi prin zorii creştinismului.  
 v. 9 Pavel îl îndeamnă pe Timotei să facă eforturi pentru a veni la el, la Roma. 

v. 10 “Dima” este prescurtarea de la Demetrius. Numele lui apare împreună cu cel al lui 
Luca, doctorul preaiubit, în Col. 4:14. Aici apare însă numai numele lui Dima. Probabil că a 
arătat curând semnele unui apostat.  
v. 11 Luca este credincios până la capăt. Marcu s-a achitat bine de slujba sa şi Pavel 
recunoaşte acest lucru.  
v. 12 Tihic este păstorul bisericii din Efes.  
v. 13 Mantaua trebuia să-i Ńină cald în închisoarea umedă; cărŃile, mai ales cele din piele, 
erau hrană pentru mintea sa. 
v. 14, 15 Nu aş vrea deloc să fiu în locul lui Alexandru, căldărarul! (Vezi 1 Tim. 1:20; Fapte 
19:33.) 
v. 16-18 “La întâiul meu răspuns de apărare” sau “la întâia mea apărare” (ca într-un proces). 
“Domnul a stat lângă mine” – astfel a fost întărit Pavel în duhul său.  
Scopul prezent: “pentru ca toate Neamurile să audă”. 
łelul viitor: “ca să intru în împărăŃia Lui cerească”.  
v. 19-21 Saluturi personale şi veşti. 
v. 22 Binecuvântarea finală a lui Pavel.   

 


