
Prima sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – TRIANGULAȚIE DIVINĂ

INTRODUCERE

Deși nu vom găsi numele bărbatului mai tânăr nicăieri la vedere, ultima epistolă a lui 
Pavel către Timotei își are originea în Faptele apostolilor 14. Capitolul acesta va constitui 
preocuparea noastră de astăzi.

1.  Vom stabili un obiectiv măreț pentru seria noastră:

   ale lui Dumnezeu,    
pe    în    
al lui  .                                                

2. Observă formularea din traducerea NIV a textului din Faptele apostolilor 14:1. 
Îl vom ruga pe Dumnezeu de la începutul acestei serii și pe tot parcursul ei să              

   în mod vădit  .

Cum ar trebui să comunicăm credința noastră?
Povestea lui 
Povestea 
Povestea 

O parte importantă a eficacității noastre o constituie   noastră.

Lucrarea de slujire înseamnă totalitatea lucrărilor pe care Dumnezeu ne-a chemat să 
le facem în viața pe care o avem pe această planetă, pentru     

 .

3.  Trăirea cu un  de eficacitate cu    
   .

         Slujitoare                    puternice                                                      trimise
         acest                     pământ                   numele                măreț

          Isus

Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

      ne                   intensifice eficacitatea

          Cristos
ta

 noastră

relaționarea

             gloria                  Sa
 măreață

 nivel  totul  nou
 necesită  credință
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O provocare de început: Cine dintre noi este  să  
că puterea lui Isus ar putea să    ceva ce este

 despre tine de când    ?

4.  Vom avea de-a face cu     din partea
altora în toată    de  .

Atenție: Cei    pot la fel de  să
 .

5.  Cinci cuvinte pentru călătorie:
        .

 dispusă  creadă
 schimbe  dramatic

 adevărat  te-ai  născut

 estimări  eronate
 viața  noastră  credință

 care  adoră  repede
 deteste

 Ridică-te  după  fiecare  cădere
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Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

A doua sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – SCOP ȘI HAR

INTRODUCERE

Sesiunea de astăzi ne va oferi un crâmpei din prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Ea 
de asemenea va stabili în mod oficial conceptul surprins în titlul studiului nostru de șase 
săptămâni.

Trei cărți ale Noului Testament alcătuiesc ceea ce este numit în mod obișnuit 
   :  ,
  și  . (EP)

Aplicația practică pentru întregul nostru curs de șase săptămâni poate fi rezumată 
printr-un singur îndemn:

O, Timotei, păzeşte bunul care ţi-a fost încredinţat.
1 TIMOTEI 6:20, ESV

1. Noi nu vom  în mod  ceva ce  este de
   pentru noi.

„Combinația cuvintelor «a păstra bunul încredințat»... era folosită în antichitate pentru a 
descrie înalta obligație de a avea în păstrare       

 , de a-l păstra în  și a-l înapoia așa   
 la început.”

Dr. G. W. Knight1

epistolele pastorale 1 Timotei
2 Timotei Tit

 păzi  eficient  nu
 mare  preț

 bunul  preț de  al
 altcuiva  siguranță  cum  a

 fost
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1�  George W. Knight, III, The Pastoral Epistles, New International Greek Testament Commentary, Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co., Grand Rapids, MI, 1992, p. 276.

2�  Andy Stanley, citat de Jenni Catron, „Catalyst 2013”, jennicatron.com (on-line), 3 octombrie 2013 [citat în 7 iulie 2016]. 
Disponibil on-line: jennicatron.com.
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2.� Dacă      să ni se  
 , vom fi prea copilăroase ca să  .

Oricine nu acceptă să i se pună întrebări, probabil că nu are nici  
 .

Legile aplauzelor, de Andy Stanley2

•� Ceea ce este aplaudat ca fiind excepțional de prima dată va fi  
 și următoarea dată.

•� Persoanele cele mai aplaudate se simt cele mai  să 
primească aplauze.

•� Aplauzele creează  .

3.� Semnul unui potențial mare lider      
de a    , ci nerăbdarea de  

   .

       nu                  putem                               suporta  pună
 întrebări  veghem

 caracter

 așteptat

 îndreptățite

 dependență

         nu                      este                         nerăbdarea
                  prelua                                   conducerea

                  prelua                                   răspunderea
 a
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Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

A treia sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – PUTERNICE ÎN HAR

INTRODUCERE

Astăzi voi respecta promisiunea pe care ți-am făcut-o în „Ziua a doua” a temei de  
casă din această săptămână, dedicând această sesiune în întregime pasajului 
2 Timotei 1:6-7.

PARTEA ÎNTÂI: DISECAREA VERSETULUI 2 TIMOTEI 1:6

„să înflăcărezi” – grecescul anazōpyrein. Segmentul „pyr” din cuvântul compus înseamnă  
„ ”. Segmentul „ana” din cuvântul compus înseamnă „   ”.

„darul lui Dumnezeu” – Gândește-te la următoarea propunere pentru o definiție de lucru a 
cuvântului „dar” (charisma) în forma sa singulară și în contextul de față:

   de a 
   în timpul    

 de pe  .

Pentru a-L  pe Dumnezeu, trebuie să Îl  pe Dumnezeu.

„Au fost făcute profeții că Timotei are     
   , iar lucrul acesta a fost   

în mod oficial și  atunci când Pavel și prezbiterii și-au pus mâinile 
peste el... Pavel face acum referire la acea  publică a darului său ca 
mijloc de a-l încuraja pe Timotei în această perioadă dificilă. Referirea la rolul public al 
prezbiterilor este adecvată pentru natura  a epistolei 1 Timotei...  
Însă 2 Timotei este o    , iar rolul  
personal al lui Pavel în învestirea lui Timotei în lucrare este menționat acolo în mod  
adecvat.” Dr. W. D. Mounce1

 foc        din            nou

                  ungerea                       supranaturală împlini
                  scopul                       divin                 vieții          

pământ

sluji  ai

                darurile                                   necesare
                pentru                            lucrare recunoscut

public
validare

publică
                epistolă                                      personală

               noastre          
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1� W. D. Mounce, Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary, Thomas Nelson, Nashville, TN, 2000, p. 262.

*  În traducerea Cornilescu, „chibzuință” (n.ed.)
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PARTEA A DOUA: DISECAREA VERSETULUI 2 TIMOTEI 1:7

„un duh de frică” – grecescul deilia, care înseamnă „ ”

Un duh de frică produce  ale tuturor celor  componente 
 :

• O pervertire a puterii =  O  a puterii sau un   
   de putere
• O pervertire a dragostei =   sau 
• O pervertire a autocontrolului* = Un  de a-i   
   pe 

„putere” în 2 Timotei 1:7 – grecescul dúnamis; putere, în special  de a
 ceva. Toate cuvintele derivate din rădăcina dúna- au sensul de a fi
 ,  . Compară cu ischús, care pune accentul pe  

realitatea abilității, nu neapărat pe  .

2 Timotei 1:7
ESV „autocontrol”
NIV 
NKJV   
HCSB   

„autocontrol” – grecescul sōphronismós; a disciplina, a corecta;   
 , judecată limpede.

lașitate

pervetiri trei
opuse

lipsă abuz

Poftă ură
impuls controla

alții

puterea
realiza

                abil                             capabil
realizare

autodisciplină
                minte                                      sănătoasă
                judecată                                 sănătoasă

minte
sănătoasă
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Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

A patra sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – VREMURI DIFICILE, OAMENI DIFICILI

INTRODUCERE

Cu permisiunea și îngăduința ta, voi împărtăși fragmente din povestea mea și versete biblice 
care să sprijine validitatea lor, în speranța că ceva de acolo îți va fi de folos. Iată cele mai 
importante cinci revelații ale ultimilor patruzeci de ani din viața mea. 

Dacă ești în Cristos, ești  .

CELE CINCI REVELAȚII
1. �    sunt mai  și mai  decât  

 ne-am    cele mai multe dintre noi.

Cu cât suntem mai  , cu atât vom fi mai puțin credincioase în ceea  
ce ne-a fost  .

• � Tu  ești         
   .

• � Însă ești cel mai bun  al      
 al tău.

Poți să ai un devotament  și  față de Cristos și  
să fii    de diavolul.

2. Această      este o  
    de la         .

„ A ” – grecescul agōnízomai din agōn,  . 
A      în jocurile publice. 
Termenul a ajuns să însemne în general a lupta, a duce o luptă. Într-un sens figurat, este 
sarcina credinței în a persevera în mijlocul ispitei și al împotrivirii. De asemenea, a ajuns 
să însemne a      să lupți într-o 

chemată

          Forțele                       răului rele abile
             imaginat                             vreodată

încurcate
încredințat

nu          cel                mai                mare                       dușman
         al           tău

complice            celui                mai                mare         
dușman

sincer curat
                   total                                  sedusă

           viață                de                    credință          luptă
                început                               până                 la                sfârșit

lupta conflict
                lupta                                  pentru                               victorie

                depune                      mari                           eforturi
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 , încordându-ți  la  pentru 
atingerea  .

„ ” – grecescul kalos – „  ; bun”

3. � Chiar și în mijlocul  care ne  sau se 
 asupra  , Dumnezeu urmărește în mod continuu și plin de 

     .

4. � Dumnezeu a  în mod intenționat  în așa fel încât 
să fie  de   și  pentru a 

   .

5.          
     .

Bun

competiție puterile maximum
obiectivului

frumos

răului împresoară
abate noastră

               îndurare                           binele                      nostru

creat sistemul
nevoie dialog dependență

             funcționa                              corespunzător

             Isus                       este                         partea                         cea                    mai
bună
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Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

A cincea sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – ÎMPLINEȘTE-ȚI LUCRAREA

INTRODUCERE

Sesiunea de astăzi ne va lăsa suspendate chiar între capitolele 3 și 4 din 2 Timotei, oferindu-
ne o vedere panoramică asupra complexității și camaraderiei vieții unui slujitor pe o planetă 
aglomerată. 

Cuvântul „slujitori” din 1 Corinteni 4:1: grecescul hupērétēs; substantiv masculin care vine de  
la hupó,  , dedesubt, și erétēs, un  .

Un subaltern, slujitor, servitor sau asistent în general. Funcționarul subordonat care  
așteaptă să îndeplinească ordinele superiorului său.

În greaca clasică, un      , distingându-se de un matelot,  
un marinar.

1.  nu își  și nu își mențin mușchii 
    .

2. Pentru a păstra același  și a fi în  cu o  , este
 nevoie de un    .

3.  de asemenea necesită o anumită    
   .

4.  își păzesc  unii  .

sub vâslaș

            marinar              de             rând

Vâslașii dezvoltă vâslind
      în                 aval

ritm sincron echipă
          efort                      concentrat

Vâslitul             cantitate                   de
repetiție

Vâslașii spatele altora
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Păzește ce ţi s¯a încredinţat   ¯  Ghidul liderului

A șasea sesiune de grup
VIZIONEAZĂ SESIUNEA VIDEO – FAȚĂ ÎN FAȚĂ

INTRODUCERE

Niciun alt scriitor al cărților Noului Testament nu a fost inspirat să ne încurajeze mai direct  
și să ne stârnească mai mult anticipația cu privire la viața noastră viitoare decât apostolul  
Pavel. Pe măsură ce viața sa pământească se apropie de sfârșit în a doua sa epistolă adresată  
lui Timotei, vom citi și vom reflecta asupra câtorva din aceste încurajări emblematice.

1. Pavel  fără  o  .

2. Pavel anticipa o    cu  .

3. Pavel anticipa o    de   
     într-o  .

4. Pavel nu a echivalat niciodată „  ” cu  .

5. � Să      ar fi însemnat să   
      așa cum a      .

6. � Pavel știa ceea ce noi  să      
       :    din  
      noastră nu va      .

aștepta reținere răsplată

            interacțiune                         directă Cristos

              existență                             extrem vivace
Împărăție

ceresc transparent

           vadă                     chipul                    acela cunoască
deplin         fost                el                             cunoscut

trebuie         știm                          pentru                    a
             prospera                       nicio                        fărâmă osteneala

     fi                       vreodată                                      zadarnică
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