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DEMNITATEA UCENICIEI ÎN SLUJIREA MENTORULUI,
DUPÃ 2 TIM. 4, 9-13. COMENTARIU EXEGETIC
The Dignity of Novitiate in the Mentorʼs Ministration,
According to 2 Tim. 4, 9-13. An Exegetical Commentary
Dorin Ioan Sãlvan
,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca
Abstract: In the present work, the author creates an exegetical comment about
dignity of novitiate in thementorʼs ministration, confessor, teacher, from the verses 9-13, The
last chapter of The second epistle to Timothy of St. Apostle Paul. With the help of the notable
critical edition of New Testament in greec ,,Nestle Aland 28”, but also with the help of
publical information in different speciality works, it offers a detailed, clear presentation about
this sequence. In the end, the author proposes some conclusions for the study.
Keywords: Apostle, mentor, mission, demand, betrayl, death.

A doua Epistolã cãtre Timotei a Sfântului Apostol Pavel,
,,începutã sub semnul unor mişcãtoare şi gingaşe sentimente de dragoste preţuire şi
încredere în Timotei‟‟1 se încheie cu cel de-al patrulea capitol. Ultimul capitol
este un testament spiritual al Sfântului Apostol Pavel. Primele versete ale
ultimului capitol ce încheie şirul scrierilor pauline, evidenţiazã
îndatoririle, sarcinile, obligaţiile care îi revin ucenicului Timotei. Prin
versetele 9-13 din finalul Epistolei, Apostolul neamurilor îi aşterne în
scris ultimele sale dorinţe, ultimele sale cereri, pentru a fi continuatã
misiunea apostolicã.
Înainte de a aborda exegetic textul, vom reda originalul grecesc al
textului, dupã modelul consacratei ediţii critice a Noului Testament în
greacã, ,,Nestle-Aland 28‟‟, realizând o traducere care încearcã sã pãstreze
nuanţele aghiografului.
9:Σπούδασονἐλθεῖνπρόςμεταχέως:10:Δημᾶςγάρμεἐγκατέλιπενἀγα
πήσαςτὸννῦναἰῶνα,καὶἐπορεύθηεἰςΘεσσαλονίκην,ΚρήσκηςεἰςΓαλατίαν,Τί
τοςεἰςΔαλματίαν:11:Λουκᾶςἐστινμόνοςμετ'ἐμοῦ.Μᾶρκονἀναλαβὼνἄγεμετ
ὰσεαυτοῦ,ἔστινγάρμοιεὔχρηστοςεἰςδιακονίαν.12:ΤυχικὸνδὲἀπέστειλαεἰςἜ
φεσον.13:τὸνφαιλόνηνὃνἀπέλιπονἐνΤρῳάδιπαρὰΚάρπῳἐρχόμενοςφέρε,κα
ὶτὰβιβλία,μάλιστατὰςμεμβράνας./9: Sileşte-te sã vii la mine
repede.210:Cãci Dima m-a pãrãsit3 fiindcã a iubit veacul de acum, s-a
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, în Studii Teologice, XXXVIII (1986), nr. 5, p. 65.
2 Forma ταχιον înlocuieşte forma ταχέως în urmãtoarele variante ale textului: I şi 33.
Forma ταχέως este prezentã în majoritatea codicilor. A se vedea: Barbara Aland, Kurt
1
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îndreptat spre Tesalonic, Crescent spre Galatia,4 Tit spre Dalmaţia. 11:
Luca singur este cu mine. Luându-l pe Marcu, adu-l5 cu tine, cãci îmi este
folositor în slujire. 12: Pe Tihic l-am trimis în Efes. 13: Când vei veni,
adu-mi mantia6 pe care am lãsat-o7 în Troa, la Carp, şi cãrţile, mai ales
pergamentele.
Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, The GreekEnglish New Testament, 28th Edition, Stuttgart, Crossway, 2012, p. 1298. Adverbul
ταχέως se traduce prin ,,repede”-,,quickly”, ,,curând‟‟-,,soon‟‟. Forma mai rar întâlnitã,
ταχιον, se traduce prin ,,mai repede‟‟-,,more quickly‟‟, ,,cât mai repede‟‟-,,the sooner‟‟,
,,mai rapid‟‟-,,more swiftly‟‟. Forma ταχέως apare la Luca 14:21b: ,,Ieşi îndatã în pieţele
şi-n uliţele cetãţii şi adu aici sãracii şi neputincioşii şi orbii şi şchiopii…‟‟, Ioan 11:31:
,,…Maria s-a sculat degrabã şi a ieşit…‟‟, 1 Co. 4:19a: ,,Dar voi veni la voi degrabã…‟‟,
Luca 16:6, Gal. 1:6 şi Filipeni 2:19, 24. Adverbul ταχιον se gãseşte la Ioan 20:4: ,,Şi
alergau amândoi împreunã, dar celãlalt ucenic alerga mai repede ca Petru şi a sosit cel
dintâi la mormânt‟‟, Ioan 13:27b: ,,<<Ceea ce vrei sã faci, fã mai degrabã!...>>‟‟. A se
consulta: Henry Tayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament, New York,
American Book Company, 1889, p. 616; Barclay M. Newman, A coincise Greek-English
Dictionary of the New Testament, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellscharft, 1993, p. 179.
3 În urmãtoarele variante ale textului, anume A, C, D1, F, G, L, P, 33, 81, 1175 şi 1881,
verbul la imperfect ἐγκατέλειπεν înlocuieşte verbul la 2 aorist ἐγκατέλιπεν. Verbul la 2
aorist este atestat de martorii a, D*, Ivid, K, Y, 104, 365, 630, 1241, 1505, 1739. A se
vedea: Barbara Aland The Greek-English New Testament, p. 1298. Verbul la 2 aorist se mai
gãseşte la 2 Tim. 4:16: ,,La întâia mea apãrare nimeni nu mi-a stat alãturi; dimpotrivã,
toţi m-au pãrãsit. Sã nu li se ţinã seamã!‟‟. A se consulta: Henry Tayer, A Greek-English
Lexicon of the New Testament, p. 166. În teza sa de doctorat, Gheorghe Sârbu, spune cã
,,itacismul << ει >> în loc de << ι >> este des întâlnit.‟‟. A se vedea: Gheorghe Sârbu,
,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei – tezã de doctorat‟‟, nr. 6, p.15.
4 Forma Γαλατίαν atestatã de majoritatea martorilor, este înlocuitã cu forma Γαλλίαν în
urmãtorii martori: a, C, 81, 104, 326, Vulgata, Eusebiu, Epifaniu, Thischendorf, von
Soden. A se vedea: Barbara Aland, The Greek-English New Testament, p. 1298; Gheorghe
Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei – tezã de doctorat‟‟, p.
15.
5 La majoritatea martorilor se gãseşte forma ἄγε – imperativ prezent de la verbul ἄγω ,,a aduce‟‟. Formele αγαγε şi αναγαγε se gãsesc în A, 104, 365, respectiv 1881*.A se
consulta: Barbara Aland, Kurt Aland, The Greek-English New Testament, p. 1298.
6 Peşita traduce φαιλόνην prin ,,beth Kethabe‟‟, adicã ,,sac de pãstrat cãrţile”. A se vedea:
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 15.
7 Forma ἀπέλιπον este atestatã de urmãtorii codici: a, D, K, Y, 81, 365, 630, 1241, 1505,
1739, 1881*, în timp ce forma ἀπέλέιπον apare în codicii: A, C, F, G, L, P, 33, 104, 326,
1175, 1881c. A se consulta: Barbara Aland, The Greek-English New Testament, p. 1298.
Forma atestatã de majoritatea codicilor, ἀπέλιπον, este la timpul imperfect al verbului
ἀπέλέιπω-,,a lãsa‟‟, în timp ce forma ἀπέλέιπον este la 2 aorist. Forma de 2 aorist se
gãseşte la 2 Tim. 4:20: ,,Erast a rãmas în Corint, iar pe Trofim l-am lãsat în Milet, fiind bolnav‟‟
şi la Tit 1:5: ,,Pentru aceasta te-am lãsat în Creta, ca sã pui rânduialã în cele ca-au mai rãmas şi can fiecare cetate sã aşezi preoţi aşa cum ţi-am poruncit eu‟‟. A se vedea: Henry Tayer, A Greek-
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Secţiunea 2 Tim. 4, 9-13 reprezintã o scrisoare personalã, privatã,
pe care Apostolul Pavel o adreseazã,,iubitului sãu fiu‟‟ (2. Tim. 1:2).
Apostolul neamurilor îi transmite prin aceastã Epistolã ucenicului sãu,
cereri, avertismente, îi aminteşte de puterea oferitã de Dumnezeu şi îi
scrie unele veşti de care Pavel avea cunoştinţã.8

,,9: Sileşte-te sã vii la mine repede”
Tema revederii, care apare în incipitul Epistolei, dupã salutare
(1:4), Apostolul exprimându-şi dorinţa de a-l vedea pe Timotei, este
readusã în discuţie în aceste versete finale.9 Însã, în acest verset,
Apostolul neamurilor îi scrie mai insistent ucenicului sãu, menţionând sã
se grãbeascã pentru a veni la el curând. Verbul σπούδασον, în acest verset
la aoristul imperativ (cf. Tit 3:12; 2 Tim. 4:21), înseamnã ,,a grãbi‟‟, dar cu
evidenţierea, nuanţarea de eforturi speciale pentru realizarea obiectivului
grãbirii, anume cãlãtoria la Roma pentru a se întâlni cu mentorul sãu.10
Cuvintele Apostolului în care menţioneazã cã sângereazã spre jertfã şi cã
i s-a gãtit cununa dreptãţii, adaugã o notã de urgenţã.11 Motivul pentru
care Apostolul neamurilor îl cheamã pe ucenicul sãu sã vinã cât se poate
de repede la Roma, dintr-o ţarã îndepãrtatã, dincolo de mare, nu putea fi
unul banal, decât o urgenţã.12 Venirea lui Timotei la Roma îi aducea un
ajutor Apostolului, ajutor de care acesta avea mare nevoie.
Sfântul Ioan Gurã de Aur, în Omiliile sale, se întreabã care este
motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel îl cheamã pe Timotei la Roma,
deoarece acestui ucenic i s-a încredinţat ,,o Bisericã şi un neam întreg
spre pãstorire‟‟.13Sfântului Ioan Gurã de Aur spune cã însuşi Pavel era
pregãtit sã plece la Timotei (1 Tim. 3:15), dar acum fiind întemniţat în
capitala imperiului din porunca Împãratului Nero, Apostolul neamurilor
English Lexicon of the New Testament, p. 64; Barclay M. Newman, A coincise Greek-English
Dictionary of the New Testament, p. 19.
8 Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus,
volum 34, Nashville, Tennesse, Broadman&Holman Publishers, 1992, p. 195.
9 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus,
Nashville, Tennesse, Abingdon Press, 1996, p. 339.
10 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 16.
11 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
339.
12 John Calvin, Commentary on Timothy, Titus, Philemon, Christian Classics Ethereal
Library, p. 217.
13 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel,, Bucureşti, Nemira, 2005, pp. 62-63.
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l-a chemat urgent pentru cã dorea sã-l vadã înainte de moartea
sa.14Sfântul Teofilact al Bulgariei, în tâlcuirile sale, evidenţiazã faptul cã
Pavel, pe lângã dorinţa de a-l revedea, dorea sã-i ,,predea încã multe dogme
tainice‟‟.15 Aşadar, Sfântul Apostol Pavel doreşte sã-i comunice ucenicului
sãu anumite chestiuni nu printr-o epistolã, nu prin intermediul scrisului,
ci sã-i vorbeascã faţã în faţã, sã-l vadã, sã-i audã vocea. Aceastã dorinţã a
lui Pavel, anume de a-l vedea pe Timotei reflectã sentimentul uman
autentic al Apostolului de a-i avea aproape pe cei mai dragi din viaţa sa,
înainte de a închide ochii în aceastã lume.16 Este posibil ca Apostolul
neamurilor sã-şi doreascã ca prin venirea urgentã a ucenicului la Roma,
Timotei sã-şi ,,asume unele responsabilitãţi pauline în lumina apropierii morţii
sale‟‟.17
Craig Keener, un teolog occidental, considerã cã Timotei este
chemat de Apostol în capitala imperiului deoarece, dupã moartea sa,
Pavel ar fi dorit ca trupul sã-i fie ridicat de cãtre ucenic de la autoritãţile
romane. Pavel îl numeşte ,,fiu iubit‟‟ pe Timotei, în incipitul celei de-a
doua Epistole (2 Tim. 1:2), ceea ce ar putea fi un argument prin care
Timotei sã se justifice în faţa autoritãţilor pentru ridicarea trupului
neînsufleţit, apoi realizându-se slujba de înmormântare de cãtre
comunitatea creştinã din Roma. Teologul considerã cã autoritãţile
romane ar putea fi totuşi reticiente faţã de Timotei şi sã nu-i predea
trupul neînsufleţit al Apostolului neamurilor.18
Pavel, avea o presimţire cã sfârşitul sãu e aproape, dar el nu se
aştepta la o executare imediatã. Apostolul neamurilor avea experienţã cu
sistemul judiciar roman, iar procesele prin care a mai trecut au avut o
lungã duratã (cf. Fapte 24:27; 28,30-31). Timotei ar fi trebuit sã
porneascã la scurt timp dupã primirea Epistolei, în câteva zile deci, şi ar
fi ajuns la Roma în trei sau patru luni. Prin urmare, Apostolul neamurilor
spera sã fie în viaţã în acel moment. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel,
dorea ca Timotei sã porneascã imediat dupã citirea Epistolei, pentru a
evita condiţiile grele şi periculoase din timpul iernii pe Mediteranã (cf. 2
14Ibidem,

p. 63.
Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor cãtre Tesaloniceni, Timotei, Tit şi Filimon,
Bucureşti, Sophia, 2014, pp. 294-295.
16 Edmund J. Wolf, Edward T. Horn, The Lutheran Commentary - Annotations of the Epistles
to Timothy, Titus and the Hebrews, volum 10, New York, The Chrstian Literature Co.,
1897, p. 176.
17 Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus, p.
195.
18 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, Downers Grove, Illinois, An
imprint of InterVarsity Press, 2014, pp. 622-623.
15
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Tim. 4:21). Este de subliniat faptul cã problemele Bisericii din Efes nu
cereau ca Timotei sã rãmânã acolo permanent. Sfântul Apostol Pavel îl
trimite pe Tihic sã-l înlocuiascã pe Timotei, sã pãstoreascã Biserica din
Efes în absenţa lui. Este de menţioant cã cererea de a veni Timotei la
Roma, este mai importantã decât cerea cãtre Tit de a merge la Nicopole
de a-l vedea pe Pavel19 (cf. Tit 3:12).

,,10: Cãci Dima m-a pãrãsit fiindcã a iubit veacul de acum, s-a
îndreptat spre Tesalonic, Crescent spre Galatia, Tit spre Dalmaţia”
Apostolul neamurilor, înainte de moartea sa, ,,trãieşte o grea
dezamãgire în legãturã cu unul din colaboratorii sãi‟‟.20 Este vorba de Dima, pe
care Apostolul îl menţioneazã cu durere, fiind pãrãsit ,,pentru veacul de
acum‟‟. Numele acestui ucenic, Dima, este o formã prescurtatã,
hipocoristicã, a numelui Dimitrios (cf. 3 Ioan 12.). Unii specialişti au
încercat o identificare a celor doi creştini din secolul apostolic.21 Pe acest
ucenic îl regãsim amintit în Coloseni 4:14 şi în Filimon 24, menţionat ca
,,împreunã lucrãtor‟‟ cu Pavel, alãturi de Marcu şi Luca. Verbul ἐγκατέλιπεν
nu înseamnã doar ,,a pãrãsi‟‟, ci şi ,,a lãsa fãrã apãrare‟‟ (cf. 2 Tim. 4:16;
Matei 27:46; Fapte 2:2; Evrei 13:5), ,,a pãrãsi un loc‟‟ (cf. Evrei 10:25), ,,a
pãrãsi o misiune‟‟, ,,a se sustrage de la obligaţii‟‟, echivalând în secţiunea de faţã
cu ,,o dezertare de la datorie‟‟.22 Motivul dezertãrii lui Dima este menţionat în
Epistolã de cãtre autor: ucenicul iubind ,,veacul de acum‟‟, şi-a pãrãsit
mentorul în cele mai grele momente ale vieţii sale. Sfântul Ioan Gurã de
Aur explicã aceastã expresie tristã a Sfântului Apostol Pavel, prin faptul
cã Dima a dorit sã se simtã în siguranţã, sã trãiascã în linişte, sã stea în
casã mai mult, sã nu trãiascã suferinţã alãturi de mentorul sãu.23 Aşadar,
Dima, neputând face faţã obstacolelor pe care le întâmpinau misionarii
creştini din primul veac apostolic, devenind un risc iminent pentru viaţa
sa, a preferat confortul personal.24 Ucenicul care îl pãrãseşte pe Apostolul
neamurilor dovedeşte cã este lipsit de curaj. În timp ce Pavel a sacrificat
totul pentru propovãduirea Evangheliei, Dima se hotãrãşte sã nu mai
Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus,
pp. 195-196.
20 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 16.
21Ibidem, p. 17.
22Ibidem.
23 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel, p. 63.
24 John Calvin, Commentary on Timothy, Titus, Philemon, pp. 217-218.
19
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sacrifice nimic pentru Evanghelia propovãduitã de Pavel şi de ceilalţi
apostoli, plecând spre Tesalonic, unde avea casã.25 Dima, probabil, se
temea sã-şi piardã viaţa pentru Hristos, sã îmbrãţişeze posibilul martiriu,
aşa cã a plecat la Tesalonic, unde, se pare cã, membrii Bisericii lui Hristos
erau mai în siguranţã decât la Roma.
Expresia τὸννῦναἰῶνα este folositã de Pavel ca atare, numai în
Epistolele pastorale (cf. 1 Tim. 6:17, Tit 2:12), dar aceastã expresie are o
echivalenţã în expresia οαἰῶν ουτος întâlnitã des în Noul Testament (cf.
Marcu 10:30; Luca 20:30; Rom. 12:2; 1 Cor. 1:20; 2 Cor. 4:4). Expresiile
,,veacul de acum‟‟ şi ,,veacul acesta‟‟ sunt opuse expresiei ,,veacul viitor‟‟, primele
douã desemnând timpul prezent, anume perioada postedenicã, de dupã
cãderea în pãcat a protopãrinţilor noştri, pânã la Parusie (cf. Matei 12:32;
Marcu 10:30; Luca 17:30; Efes. 2:7; Evrei 6:5). Dima, asemenea
oamenilor acestei lumi, atribuie o atenţie exageratã,,veacului de acum‟‟.
Aceşti oameni sunt preocupaţi de avuţie, nefiind preocupaţi de ,,veacul
viitor‟‟ care este veşnic.26 O parte din membrii iudaismului considerã cã
existã un contrast între ,,veacul de acum‟‟ şi ,,veacul viitor‟‟, iar cei care au
atribuit o atenţie exageratã,,acestui veac‟‟, ar avea parte de nefericire în
,,veacul viitor‟‟.27 Iubirea pentru ,,veacul de acum‟‟ din acest verset este în
contrast cu iubirea menţionatã de Pavel în versetul 8.28
Apostolul Pavel, deşi scrie despre faptul cã a fost abandonat de
Dima, nu menţioneazã cã fostul sãu ucenic şi-a renegat credinţa.29
Cuvintele lui Pavel nu îl prezintã ca pe un apostat,30 deşi Ecumeniu
menţioneazã cã unii spuneau cã s-ar fi întors la elenism.31 De ce din nou
la elenism? Dima nu a fost evreu (cf. Col. 4:11). Pe lângã Ecumeniu, la
care face aluzie şi Sfântul Teofilact al Bulgariei, într-un manuscris din
Florenţa, din biblioteca renumitei familii Medici, pe marginea textului,
copistul a notat cã Dima a devenit preot pãgân al unui templu din
Edmund J. Wolf, Edward T. Horn, The Lutheran Commentary-Annotations of the Epistles
to Timothy, Titus and the Hebrews, pp. 176-177.
26 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 17.
27 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
28 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
340.
29 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, pp. 17-18.
30 Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus, p.
196.
31 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor cãtre Tesaloniceni, Timotei, Tit şi Filimon,
p. 295, nota 1.
25
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Tesalonic, iar scrisoarea pseudoepigrafã ,,Faptele lui Pavel şi ale Teclei‟‟ îl
prezintã ca pe un apostat şi un adversar al Apostolului neamurilor care,
cu complicitatea lui Hermogen (2 Tim. 1:15) ar fi hotãrât moartea
fostului sãu mentor.32
În preajma Sfântului Apostol Pavel nu se mai gãseau nici
Crescent, nici Tit. Primul a plecat spre Galatia, iar al doilea spre
Dalmaţia. Cei doi ucenici ai Apostolului nu sunt menţionaţi în mod
negativ în Epistolã, fiind plecaţi, probabil, în misiune apostolicã.33
Numele celor doi ucenici ai lui Pavel sunt menţionate pentru a accentua
portretul apostolului solitar, abandonat.34 Crescent, nume folosit în
onomastica latinã, nu mai este menţionat în scrierile Noului Testament.
Determinarea exactã a regiunii spre care a plecat Crescent, constituie
dificultatea cea mai mare a acestui verset, majoritatea comentatorilor
identificând regiunea cu Galia şi nu cu Galatia.35 Dacã într-adevãr
Crescent şi-a îndreptat paşii spre Galia, acest verset este singura referinţã
explicitã despre misiunea vreunui ucenic paulin pe teritoriul Europei de
Vest non-mediteraneene, din Noul Testament.36
Tit a plecat spre Dalmaţia, o provincie senatorialã, puternic
romanizatã în primul secol creştin. Provincia dispunea de cel mai bun
port din acea regiune geograficã, fiind un nod rutier de unde se putea
ajunge atât în Panonia, cât şi în ţãrile dunãrene, inclusiv în Dacia.37
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 18.
33Ibidem.
34 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
340.
35 Indentificarea exactã este greu de realizat deoarece în secolul I, termentul Γαλατίαν,
desemneazã atât provincia din Asia Micã, purtând numele de Galatia, locuitã de triburile
galatice şi evanghelizatã de Apostolul neamurilor, cât şi Galia, regiune învecinatã la Vest
cu Spania, unde astãzi se aflã Franţa. Majoritatea comentatorilor identificã Galatia din
textul biblic cu Galia, având în vedere faptul cã textele literare şi diplomatice pânã în al
doilea secol creştin, oferã acestei regiuni numele Galatia, în timp ce mulţi istorici şi
geografi asociau Galatia cu Spania (cf. 1 Macabei 8, 2-3). Monumentul de la Ancira
menţioneazã în mai multe rânduri Galia, prin denumirea Galatia, asociind-o cu Spania.
Începând cu Eusebiu de Cezareea, scriitori bisericeşti precum Epifanie, Teodoret al
Cirului, Teodor de Mopsuestia, identificau Galatia din acest verset cu Galia. Trebuie
menţionat faptul cã în primul secol creştin, când scriitorii foloseau termenul Galatia se
refereau la Galia, în timp ce pentru a desemna Galatia din Asia Micã precizau ,,Galatia
Asiei‟‟. A se vedea: Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre
Timotei-tezã de doctorat‟‟, pp. 18-19.
36 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
37 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 19.
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Dalmaţia era situatã în Sudul Iliriei şi aşezaţã la Nord de Nicopole,
locaţie unde apostolul neamurilor a dorit sã se întâlneascã nu de mult
timp cu Tit38 (Tit 3:12). Sfântul Ioan Gurã de Aur sublineazã faptul cã Tit
a primit o insulã foarte mare, anume Creta. Sfântul Ioan Gurã de Aur
considerã cã Pavel nu-i acuzã deoarece scopul plecãrii lor a fost
misionar.39 Sfântul Teofilact al Bulgariei menţioneazã cã Tit pãstorea o
sutã de cetãţi.40 Apostolul neamurilor a predicat Evanghelia în Creta în
jurul anilor 64-65, unde l-a numit pe Tit episcop, având ca scop
organizarea Bisericii din acea insulã (Tit 1:5).41

,,11: Luca singur este cu mine. Luându-l pe Marcu, adu-l cu tine,
cãci îmi este folositor în slujire”
Apostolul neamurilor, prin acest verset, îi transmite ucenicului
sãu iubit, Timotei, cã trãieşte sentimentul singurãtãţii. Numai Luca mai
era cu el. Acest prieten al Apostolului, prin prezenţa sa, prin fidelitatea sa
necondiţionatã, îi atenua într-o bunã mãsurã singurãtatea de care suferea
Pavel în pragul morţii.42 Sfântul Ioan Gurã de Aur menţioneazã faptul cã
se gãsea neîntrerupt lângã Pavel.43 Medicul Luca a fost alãturi de Sfântul
Apostol Pavel în captivitatea din Cezareea (cf. Fapte 27:1), şi cea din
Roma (cf. Filimon 24) pânã în acest moment, când Apostolul neamurilor
îşi aştepta sfârşitul vieţii într-o închisoare din capitala imperiului (cf. Col.
4:14). Prietenul Apostolului, pe lângã ajutorul medical pe care i-l oferea
mentorului sãu, şi pe lângã cel de secretar, îi oferea probabil, şi un ajutor
în consiliere juridicã.44 Luca este prezentat în acest verset de cãtre Pavel
în contrast cu Dima, Luca fiind un model de ucenic, care nu-şi pãrãseşte
mentorul, cãruia nu-i este ruşine de lanţurile lui Pavel, asemenea lui
Onisifor (cf. 2 Tim. 1:16), model opus dezertãrii lui Dima.45
Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel, p. 63.
40 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor cãtre Tesaloniceni, Timotei, Tit şi Filimon,
p. 295.
41 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 19.
42 Ibidem, p. 20.
43 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel, p. 63.
44 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 20.
45 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
340.
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Apostolul Pavel îl îndeamnã pe Timotei, în continuarea acestui
verset, sã îl aducã cu el la Roma, pe Marcu. Motivul pentru care
Apostolul neamurilor cere acest lucru, este slujirea apostolocã. Marcu îi
era folositor în slujire lui Pavel. Verbul ἀναλαβὼν la participiu aorist,
înseamnã,,a lua cu sine‟‟, ,,a lua un pasager‟‟ pe un vas aflat deja în cursã, la o
escalã. Prin folosirea acestui verb, Pavel doreşte sã-i transmitã lui Timotei
cã, în drum spre capitala imperiului, probabil dintr-o localitate aflatã pe
traseul Efes-Roma, sã-l ia cu el şi pe Marcu, a cãrui vas fãcea o escalã.46
Marcu este numele latin pentru Ioan, fiind vorba despre cunoscutul Ioan
Marcu, care l-a pãrãsit pe Pavel în prima sa cãlãtorie misionarã, dar care,
se pare, cã s-a împãcat cu Apostolul neamurilor. Împãcarea dintre cei doi,
deşi nemenţionatã în textul biblic, trebuie sã se fi realizat înainte de Col.
4:10.47 Calificativul εὔχρηστος se poate traduce prin ,,de mare valoare‟‟ (cf. 2
Tim. 2:21), dar şi prin ,,foarte folositor‟‟ (cf. Filimon 11). Termenul acesta
implicã generozitate şi bunãtate din partea aceluia cãruia îi este adresat.48
Sfântul Ioan Gurã de Aur spune cã Pavel nu l-a chemat pe Marcu pentru
liniştea sa, ci pentru slujirea Evangheliei lui Hristos, iar Pavel, deşi era
întemniţat, propovãduia în continuare.49 Sfântul Teofilact al Bulgariei,
precizeazã faptul cã Apostolul neamurilor îi cheamã la el atât pe Timotei,
cât şi pe Marcu, ca atunci când devine mucenic, sã fie în Roma mulţi
ucenici de-ai sãi pentru a stopa tulburarea creştinilor, dar şi pentru a-i
mângâia deoarece despãrţirea de învãţãtorul lor ar fi extrem de grea.
Venirea celor doi, continuã Sfântul Teofilact, trebuia sã asigure creştinilor
romani mângâiere înţeleaptã, demnã de rangul lor, cãci creştinii din
capitala imperialã erau oameni nobili şi vrednici de laudã.50 Nu poate fi
exclusã posibilitatea ca Ioan Marcu sã fii fost chemat de Sfântul Apostol
Pavel şi pentru un ajutor personal, necesar într-un moment atât de greu
prin care trecea Apostolul întemniţat.51
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 20.
47 A. E. Humphreys, ,,The Epistles to Timothy and Titus with introduction and notes”,
în The Cambridge Bible for schools and colleges, Cambridge, The University Press, 1895, p.
197.
48 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 20.
49 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel, p. 63.
50 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor cãtre Tesaloniceni, Timotei, Tit şi Filimon,
p. 296.
51 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 21.
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,,12: Pe Tihic l-am trimis în Efes”
Spre deosebire de versetele 9, 11 şi 13, în care Sfântul Apostol
Pavel adreseazã cereri ucenicului sãu, Timotei, iar în versetul 10 îi explicã
de ce-l cheamã urgent la Roma, versetul redat îi transmite ,,fiului‟‟ Timotei
cã mentorul sãu, Pavel, l-a trimis pe Tihic la Biserica din Efes.52 Tihic, de
origine asiaticã (cf. Fapte 20:3),53 probabil a fost însãrcinat de Apostol sã
aducã Epistola lui Timotei, episcopul Efesului.54 Trimisul lui Pavel la
Efes, Tihic, a mai fost însãrcinat de Apostolul neamurilor sã aducã
Epistole atât efesenilor (cf. Efes. 6:21), cât şi colosenilor (cf. Col. 4:7).55
Aşadar, Tihic le era cunoscut efesenilor. Venirea lui Tihic în Efes avea ca
scop, probabil, înlocuirea lui Timotei, cât timp acesta era plecat la
Roma.56 Sfântul Teofilact al Bulgariei menţioneazã faptul cã Teodoret
concluziona cã Timotei nu se afla în Efes când Apostolul neamurilor
scria aceastã Epistolã deoarece, dacã Timotei ar fi fost în Biserica din
Efes, Pavel nu ar mai fi scris ,,pe Tihic l-am trimis la Efes‟‟, ci ar fi scris ,,pe
Tihic l-am trimis acolo‟‟.57

,,13: Când vei veni, adu-mi mantia pe care am lãsat-o în Troa, la
Carp, şi cãrţile, mai ales pergamentele”
Ultimul verset al acestei secţiuni se înscrie, precum versetele 9 şi
11, în categoria cererilor pe care Sfântul Apostol Pavel i le aşterne în scris
ucenicului sãu din Efes. În acest verset sunt accentuate instrucţiunile cu
,,caracter foarte personal‟‟.58 Timotei, pentru a-i aduce mantia Apostolului,
trebuia sã urmeze urmãtoarea rutã: Efes-Troa-traversarea Mãrii Egee-Via
Egnatian prin Macedonia şi Albania-traversarea Mãrii Adriatice-BrindisiThomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary – 1, 2 Timothy, Titus,
p. 195.
53 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 21.
54 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, pp.
340-341.
55 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 21.
56 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
341.
57 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor cãtre Tesaloniceni, Timotei, Tit şi Filimon,
p. 296.
58Ibidem.
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Roma.59 Dacã Timotei urma aceastã rutã, atunci el, trecând prin
Tesalonic, s-ar fi întâlnit cu Dima, iar dacã ar fi urcat spre Dalmaţia pe
Coasta Adriaticii, s-ar fi întâlnit cu Tit, iar dacã Crescent urma aceeaşi
rutã pentru a ajunge în Galatia din Asia Micã, putea sã se întâlneascã şi cu
acesta, astfel, anunţându-i de soarta Apostolului.60 Troa, oraşul în care se
afla mantia, era aşezat la vãrsarea Scamandrului în Mediteranã, aproape
de Helespont. Pavel a vizitat oraşul în anul 50 sau 51 (Fapte 16:8),
întorcându-se în acest oraş în timpul celei de-a doua cãlãtorii misionare,
în anul 56-57 (2 Cor. 2:12), iar a treia vizitã, în anul 58, este istorisitã în
capitolul 20 al Faptelor Apostolilor. La o distanţã de aproximativ 6 ani,
ar fi avut loc a patra şedere la Troa, dupã prima captivitate la Roma.61 Nu
putem exclude varianta ca Apostolul Pavel sã fi fost arestat la Troa şi dus
cu repeziciune la Roma, fiind nevoit sã-şi lase lucrurile în aceastã
localitate, dar nici varianta ca în casa lui Carp sã fii scris prima Epistolã
cãtre Timotei.62 Numele acestui credincios, Carp, nu mai este întâlnit în
scrierile Noului Testament.
Problema pe care exegeţii o ridicã este semnificaţia mantiei.
Majoritatea specialiştilor considerã cã termenul φαιλόνην, întâlnit doar în
acest verset din întreg Noul Testament, îşi are originea din limba latinã,
anume ,,paenula‟‟. Un poem doric din timpul Împãratului Alexandru cel
Mare, scris de cãtre Rhinthon, rãstoarnã aceastã ipotezã, cuvântul
gãsindu-se printre rândurile poemului. Prin urmare, limba latinã trebuie
sã-l fii adoptat din limba greacã.63 Încã din timpul Sfântului Ioan Gurã de
Aur, o parte dintre creştini considerau cã acest termen defineşte un sac
pentru a transporta cãrţi. Sfântul îi contrazice, susţinând cã Apostolul se
referã la o mantie propriu-zisã.64 Cu toate cã în manuscrisele secolului I,
acest termen desemna mantia, comentatorii sunt de asemenea împãrţiţi.
Mantia era o hainã lungã, de iarnã, nefiind prevãzutã cu mânecã, de cele
mai multe ori având o glugã pentru acoperirea capului, fiind o piesã din
Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus, p.
197.
60 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
61 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 21.
62 Thomas D. Lea, Hayne P. Griffin, The New American Commentary-1, 2 Timothy, Titus,
pp. 197-198; A. E. Humphreys, ,,The Epistles to Timothy and Titus with introduction
and notes”, p. 43.
63 A. E. Humphreys, ,,The Epistles to Timothy and Titus with introduction and notes”,
pp. 198-199.
64 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuiri la Epistola a doua cãtre Timotei, Tit, Filimon ale
Sfântului Apostol Pavel, p. 63.
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vestimentaţia vremii destinatã sã protejeze purtãtorul în timpul frigului şi
ploii.65 Întrebarea care se ridicã este pentru ce avea nevoie Pavel de aceastã
mantie? Pavel avea nevoie de aceastã piesã de îmbrãcãminte pentru a se
proteja de frigul şi umezeala pe care iarna le aducea împreunã cu
instalarea sa peste continentul european (cf. 2 Tim. 4:21).66 Probabil,
aceastã piesã de vestimentaţie a fost utilizatã frecvent de Apostol de-a
lungul cãlãtoriilor misionare. Este posibil sã-l fi protejat pe Pavel de
praful drumurilor lungi, de ploile torenţiale din Pamfilia, dar şi de frigul şi
umezeala din timpul cãlãtoriilor pe mare. Un motiv în plus pentru care
Pavel îi cere lui Timotei sã îi aducã mantia este evitarea cheltuielilor,67 în
primul rând, având aceastã mantie, nu mai era nevoie sã îi fie cumpãratã
una nouã, iar în al doilea rând, funcţionarii şi gardienii cereau mitã pentru
a-i oferi lui Pavel o astfel de piesã vestimentarã.68Trebuie menţionat
faptul cã mantia primeşte în Vechiul Testament o deosebitã valoare
simbolicã, reprezentând autoritatea regalã (cf. 2 Regi 2:13).69 Termenul
φαιλόνην va desemna în urmãtoarele secole veşmântul liturgic din
Bisericã.70
,,Fiul iubit‟‟, Timotei, trebuia sã aducã, tot de la Carp, din Troa,
,,cãrţile, mai ales pergamentele‟‟. Din pricina lipsei unei conjuncţii copulative
coordonate între cele douã cuvinte greceşti τὰβιβλία şi τὰςμεμβράνας s-ar
putea concluziona cã pergamentele sunt deosebite de cãrţi.71
Pergamentele ar fi putut fi documente personale, certificate sau
documente oficiale.72 Probabil Pavel avea nevoie de toate acestea pentru
a le folosi pentru a se apãra în faţa autoritãţilor imperiale din Roma.73
Certificatele, spre exemplu, puteau dovedi cetãţenia romanã a
Apostolului. Însã, nu este clar dacã certificatele aveau şi aceastã atribuţie
în perioada respectivã, anume de a demonstra cetãţenia unui locuitor din
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 22.
66 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623; A. E. Humphreys, ,,The
Epistles to Timothy and Titus with introduction and notes”, p. 199.
67 John Calvin, Commentary on Timothy, Titus, Philemon, p. 218.
68 Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
69 Jouette M. Bassler, Abingdon New Testament Comentaries: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, p.
341.
70 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 22.
71Ibidem.
72Ibidem.
73 Don De Welt, Paul‟s Letters to Timothy and Titus, Joplin, Missouri, College Press, 1961,
p. 255.
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graniţele imperiului.74 Nu trebuie exclus faptul cã aceste pergamente
puteau fi pur şi simplu material de scris care îi putea servi Apostolului sãşi aşterne în scris ultimele cuvinte şi învãţãturi.75 Majoritatea
comentatorilor sunt de pãrere cã termenul τὰβιβλία-,,cãrţile‟‟-din acest
verset se referã la scrieri biblice, fie din Vechiul Testament, anume
Psalmii, Isaia, Profeţii mici etc., fie din Noul Testament, scrise pânã la
data expedierii Epistolei, anume Evanghelia dupã Matei, Marcu, Faptele
Apostolilor etc., ori scrieri cu caracter personal pe care le-a folosit de-a
lungul anilor servindu-i la propovãduirea Evangheliei.76 Alţi comentatori
sunt de pãrere cã aceste cãrţi ar fi inclus, probabil, scrieri ale lui Filon al
Alexandriei, poeme ale lui Aratus de Cilicia sau versete din Înţelepciunea
lui Solomon.77 Dorinţele Apostolului aflat în pragul morţii expun atenţia,
grija deosebitã pe care Pavel o are faţã de cuvântul scris, faţã de scrierile
sfinte, izvoare vitale pentru creştinii din Roma, dar şi pentru cei din
întreaga lume.78
Inedit prin caracterul viu, personal, textul din 2 Tim. 4,9-13
relevã zbuciumul sufletesc din pragul trecerii în veacul veşnic al
Apostoului Pavel în relaţia/raportul cu ucenicii sãi. Statura arhetipal
duhovniceascã a mentorului implicã o transcendere a ucenicilor la
demnitatea înţelegerii misiunii de rãspândire a credinţei creştine, prin care
uneori Apostolul uimea, provoca sau scandaliza prin înãlţimea elocinţei şi
învãţãturii propovãduite. Paradigma referirii ucenicului la pãrintele sãu
duhovnicesc este asemenea referirii Fiului la Tatãl. Fiul este în ascultare
faţã de Tatãl şi permanent este trimisul Lui. Este aici modelul
fundamental, originar de relaţie pãrinte-fiu în Tatãl şi Fiul în comuniunea
Sfântului Duh.
Apostolul Pavel trãieşte spre sfârşitul vieţii între tandemul
dezamãgire şi dorinţa ardentã de a transmite ucenicului sãu Timotei „încã
multe dogme tainice ale credinţei”, revelate lui în chip tainic. Portretul
Apostolului apare ca fiind unul solitar, abandonat, mistuit de sentimentul
unei profunde singurãtãţi în pragul morţii. Dezamãgit de atitudinea unora
dintre ucenici, incapabili de a-şi asuma martiriul credinţei, spre
Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary, p. 623.
Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 22.
76Ibidem; Don De Welt, Paul‟s Letters to Timothy and Titus, pp. 255-256.
77 A. E. Humphreys, ,,The Epistles to Timothy and Titus with introduction and notes”,
p. 199.
78 Gheorghe Sârbu, ,,Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel cãtre Timotei-tezã de
doctorat‟‟, p. 23.
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