
                    2 Timotei 4:1-8 Predarea ştafetei !  
În epistolele sale, Pavel ne vorbeşte despre câteva etape ale pregătirii 

plecării sale. O vorbă spune că atunci când ne naştem suntem suficient de bătrâni 
ca să murim. De aceea există o urgenţă a predării ştafetei. Dar ea nu se poate 
oricum, ci se pregăteşte din timp, ca între cel ce predă şi cel ce preia să fie o 
armonie şi o bună înţelegere. 
La predarea ştafetei, ap.Pavel îl roagă pe Timotei să propovăduiască Cuvântul, nu 
altceva. 2 Tim.3:16,17. Este o urgenţă a propovăduirii, v.3”căci va veni 
vremea...”şi cred că pe alocuri acea vreme a venit, când oameni sunt deja aşa, dar 
cred că şi nouă ne vorbeşte şi vouă celor ce veţi prelua lucrarea, căci este loc de 
mai rău, va fi şi mai rău. 
1.Cine vine în urma ta? Tu cui predai ştafeta? Îţi aduci aminte cum ţi-a fost dată 
ţie? 
2.Ţine ochii pe premiul ceresc? Filipeni 2:12-18 – 2 Tim.4:6. Ai grijă că unii mari 
lideri au avut probleme spre sfârşitul vieţii lor. Şi-au luat ochii de la premiul ceresc 
şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. Ghedeon nu a vrut să fie rege 
peste acei oameni, dar a cazut la testul idolatriei. Judec.8:27 
v.7 kalos=lupta cea bună, ideală, frumoasă, cursa, lucrarea. Fa.20:28. Aşa o vede 
apostolul privind înapoi, cu toate greutăţile luptei, pentru că ştia că mai e un pic şi 
va fi prins şi omorât. 

 Cum este când priveşti în urmă frate şi soră lucrători?! 
Şi atunci sportivii depuneau un jurământ că se vor lupta după un set de reguli, după 
un cod. 2 Tim.2:5. Ai grijă cum te lupţi să nu fii descalificat pe ultima sută de 
metri. 
John Stott era pe patul de moarte şi un alt frate slujitor a venit să-l viziteze. Ce să 
fac pentru dvs. l-a întrebat acesta? Roagă-te să termin cu bine alergarea, până la 
ultima suflare, a răspuns fratele. 
Coloseni 3:23,24 premiul de la Hristos, Filipeni 3:14  alerg spre ţină, spre premiu, 
acolo este premiul alergării noastre. Regele va aşeza o cunună pe capul tău. 
Iubeşti venirea Lui? v.8 
 

Două extreme de evitat: 
-nu lucra ca şi când lucrarea ar fi a ta – stăpâni peste turmă, ci în smerenie, 
-nu fi nepăsător, iresponsabil sub pretext că lucrarea nu este a ta, ci a Domnului 
Soluţia: nu o lua înainte – eşti în jugul Lui Hristos, greul este pe El, nu pe tine. Tu 
doar învaţă să umbli în pas cu El.  
Isaia 46:3’’V-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: până la bătrâneţea 
voastră..v-am purtat şi tot vreau să vă mai port”  
Când tata a plecat la Domnul parcă s-a prăbuşit totul pentru mine. Cât de mult aş fi 
dorit să fie lângă mine. O lume se încheia şi o alta avea să înceapă – fără tata. 



ÎNDRUMAR PENTRU PREDAREA ȘTAFETEI 
Ștafeta este un concurs sportiv în cadrul căruia patru atleți ai unei echipe străbat 

succesiv distanța repartizată cu obligația de a transmite coechipierului următor un 
obiect convențional (numit tot ștafetă) care trebuie dus până la linia de sosire. 
Transmiterea (predarea) obiectului este elementul cheie pentru câștigarea 
concursului: dacă ștafeta nu e predată corespunzător sau cade pe pământ echipa e 
descalificată indiferent cât de bine au alergat atleții ei.  

În Deuteronom 31:1-8 asistăm la o predare de ștafetă, însă nu la un concurs 
sportiv ci în conducerea poporului lui Dumnezeu: bătrânul Moise îi predă ștafeta 
mai departe lui Iosua și noii generații de israeliți. Iosua este cel pe care Dumnezeu 
l-a ales să conducă poporul Său după 40 de ani de pustie dincolo de Iordan, în Țara 
Făgăduită. Pentru aceasta Iosua a fost pregătit de Dumnezeu și de Moise prin lecții 
care au rămas valabile și pentru generațiile tinere ale bisericii de azi: 

1. Înainte de a conduce pe alții trebuie să știi să te lași condus 
În Numeri 11:28 ne este relatat că Iosua „slujea lui Moise din tinerețea lui”. El a 
fost supus conducerii și autorității lui Moise și a învățat că înainte de a conduce 
trebuie să știi să te lași condus. Episcopul Fulton J. Sheen spunea: „O civilizație 
este în pericol când cei care n-au învățat vreodată să asculte primesc autoritate să 
comande”. Tot în privința aceasta remarca și John Maxwell: „Numai liderii care au 
învățat să urmeze bine vor conduce bine pe alții. Cei care n-au învățat să se lase 
conduși vor avea tendința să fie mândri, nerealiști, rigizi și autocratici”. 

2. Înainte ca poporul să asculte de tine trebuie să asculți tu vocea lui 
Dumnezeu 

Nu este de mirare că în cartea lui Iosua Dumnezeu începe din primul verset să-i 
vorbească deja noului lider, să-l încurajeze și  să-l îndrume spre noua 
responsabilitate. El avusese deja o relație profundă cu Dumnezeu și cunoscuse 
înainte glasul Domnului. Exod 33:11 ne arată relația profundă a lui Moise cu 
Dumnezeu. În mijlocul cortului întâlnirii „Domnul vorbea cu Moise față în față, 
cum vorbește un om cu prietenul lui”. Versetul aceasta uimitor descoperă însă și 
faptul că „tânărul slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.” 
El stătea în prezența lui Dumnezeu și își dezvolta relația cu El. Prioritatea lui 
Dumnezeu e mai întâi relația cu El și apoi slujirea, în nici un caz invers. Nu putem 
să fim slujitori eficienți fără o relație personală și profundă cu Dumnezeu prin care 
El să poată să ne vorbească și să ne călăuzească. 

*Eli nu l-a învăţat pe Samuel să asculte vocea Domnului, aşa că deşi acesta era 
destul de mare când a fost chemat, Samuel s-a dus la Eli, însă Eli nu ştia nici el 
vocea Domnului. De ce? Care era problema cu Eli, cu felul lui de a-şi mustra 
copiii?! De ce Domnul i-a vorbit lui Samuel despre casa lui Eli, şi nu lui Eli 
personal? Asta este foarte trist. Vedem că şi după aceste veşti, Eli nu are puterea să 
facă ceva. 



 
1. Înainte de a-l înlocui pe Moise trebuie să știi să colaborezi cu Moise 

La Refidim s-a dat o luptă. Amalec a venit să bată pe Israel. Strategia lui Israel a 
fost unică în istoria strategiilor de război: Moise stătea pe munte cu mâinile ridicate 
spre Dumnezeu iar Iosua se lupta în vale (Exod 17:8-16). Moise nu se putea lupta, 
era bătrân, atât de slăbit încât Aaron și Hur erau nevoiți să-i sprijine mâinile în sus 
pentru ca mijlocirea lui înaintea lui Dumnezeu să asigure biruința lui Israel. Totuși 
Iosua a înțeles că secretul biruinței a stat în colaborarea cu Moise. Prin această 
colaborare Dumnezeu l-a pregătit pe Iosua, fiind totodată și filtru de selecție a 
viitorului lider. 

2. Înainte de a se alinia poporul în spatele tău asigură-te că Dumnezeu stă 
în spatele tău. 

După moartea lui Moise poporul a înțeles că Dumnezeu l-a rânduit pe Iosua să-l 
înlocuiască. A fost gata să asculte de Iosua însă a avut o așteptare de la el: „Numai 
Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!” (Iosua 1:17). Iar 
Dumnezeu a făcut exact aceasta: l-a însoțit pe Iosua la trecerea Iordanului și „în 
ziua aceea Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel” (Iosua 4:14). 
Poporul lui Dumnezeu n-a fost atunci cum nu va fi nici astăzi impresionat de idei 
noi sau funcții, ci de o proaspătă însoțire a Duhului lui Dumnezeu în noii lideri și 
în noua generație. 
Dumnezeu pregătește generația tânără (și în mod special pe tinerii implicați în 
lucrările bisericii) pentru predarea ștafetei. Întrebarea care ni se pune este 
următoarea: Vom fi o generație care va prelua ștafeta în conflict cu vechea 
generație – tragedia care s-a repetat în atât de multe alte tranziții – sau vom învăța 
principiile lui Dumnezeu de la Iosua? 
 
Ce conducător mare a fost Moise, dar chiar şi el a fost trecător şi nu a fost gelos pe 
tânărul Iosua, ci l-a învăţat tot ce a ştiut. 
 

Lecţia nr.2     Preluarea ştafetei ! Iosua 1:1-8 
Iosua, este cel care primeşte cu atenţie ştafeta. Însă şi el avea să aibe de-a face cu 
nişte duşmani: 
1.Trecutul. Iosua 1:2 Era uşor de călcat pe urmele lui Moise, ca slujitor. Moise era 
cel ce îşi lua toate reproşurile, jignirile, cârtirile spre el se duceau. Moise fusese un 
lider mare, şi era greu acum când Moise nu mai era. Iosua trebuia să facă faţă 
provocărilor. Exod 33:11 Domnul vorbea cu Moise gură către gură. Iosua îşi 
amintea de blândeţea lui, de bunătatea lui, de credincioşia lui, de rugăciunile lui 
pentru popor, dar şi de mânia sfântă a lui Moise faţă de un popor încăpăţânat. În 
mintea lui Iosua era:”nu voi putea să fiu ca Moise”. 



Elisei ca Ilie – unde este Dumnezeul lui Ilie?! Elisei, Acel Dumnezeu este şi al tău. 
Cât de greu le-a fost ucenicilor fără Domnul Isus. Totuşi în cartea Fapte ei fac 
isprăvi mari prin Duhul Domnului. 
Dar tu Elisei, tu Iosua, nu eşti chemat să fii Ilie, în duhul lui a venit Ioan B. nu 
Elisei. Nu suntem chemaţi să fim Isus, ci suntem chemaţi să fim ceea ce ne-a 
chemat El să fim în generaţia noastră.  
 

Umblă cu încălţămintele tale. Avem tendinţa când suntem confruntaţi cu 
viitorul să privim şi să trăim în trecut.  
Uneori şi cei în vârstă trăiesc nostalgia trecutului, şi-i acuză pe cei tineri că nu mai 
sunt la fel, dar trăim alte vremuri, alte provocări, alte încercări. 

 
        Nu lăsa trecutul să te sperie, să te tragă înapoi ! 

John Wesley:”Dumnezeu îşi îngroapă lucrătorii, dar lucrarea merge înainte”. 
Nu trebuie să preţuim mai mult lucrătorii decât lucrarea. De cine te legi mai tare? 
Moise este mort, dar planul Lui Dumnezeu este viu. Deşi din 2 milioane de oameni 
ieşiţi din Egipt doar câţiva dintre cei mai în vârstă intră în ţara promisă,  planul Lui 
Dumnezeu continuă. 
 
2. Dimensiunea lucrării.v.2-5. Un duşman poate fi o lucrare mare şi grea – 
întinderea ţării. În teorie este uşor dar în practică nu e la fel de uşor. Iordanul de 
trecut, fiii lui Anac de biruit. Domnul însă are soluţia: v.4,5. 
„O vei cuceri cu talpa piciorului tău”, pas cu pas, cm. cu cm. Ioan 6:29: aici este 
vorba de o lucrare, la singular, nu mai multe. Trebuie să începi de undeva. 
Cum să trec obstacolele: depresie, deznădejde, frică...2 Cor.10.5”orice gând îl fac 
rob ascultării de Hristos”, pas cu pas. 
Toate astea te vor ajuta să îţi simplifici viaţa, şi uşor uşor intri în cadenţă. 
 
3. Lipsuri.v.6 „întăreşte-te”. Viaţa creştină pentru cei mai mulţi nu este un sprint ci 
un maraton, enduranţă pe termen lung, ca un război de uzură. Cum să mă întăresc? 
-prin practică, prin exerciţiu. Luca 10:1-20. 
-prin imitare, Filipeni 4:9 
-prin har 2 Tim.2:1 
 
4. Frica, v.6b.”tu vei da în stăpânire” Tu! Frica, eu? Eli nu l-a învăţat pe Samuel să 
asculte vocea Domnului, aşa că deşi acesta era destul de mare când a fost chemat, 
Samuel s-a dus la Eli, însă Eli nu ştia nici el vocea Domnului.De ce? Care era 
problema cu Eli, cu felul lui de a-şi mustra copiii?! 
Nikita Hruşciov când  a preluat puterea de la Stalin, îl acuza pe acesta public într-o 
conferinţă de presă. Din public cineva i-a strigat:”dar de ce nu i-ai spus asta direct 



pentru că ai fost dintre acoliţii lui”? Atunci Hruşchiov a întrebat cine este cel ce a 
zis asta...s-a făcut linişte şi nimeni nu a răspuns. Vezi şi tu acum de ce nu am spus. 
Frica! Frica să nu greşim...mai bine nu fac deloc decât să greşesc, am doar un 
talant nu ca alţii 5 şi dacă dau greş cu ăsta nu mai am altul să o dreg...aşa că mai 
bine îmi ascund talantul. Mai bine îl îngrop. Aşa facem şi noi. Dar nu e bine. Mai 
bine să faci ceva chiar dacă greşeşti.  

Harul Lui este mai mare decât frica ta!  
Sau eşti prea mândru şi nu vrei să se vadă că eşti slab? Isaia 44:2”nu te teme de 
nimic”. 
 
5. Lipsa de concentrare – distragerea atenţiei.v.7. Ai o ţintă sau tragi la 
întâmplare? Ţinta e pusă de tine ca acel ţintaş care trăgea într-un panou la 
întâmplare după care se ducea şi făcea un cer în jurul găurii de la glonţ. El trăgea 
întotdeauna perfect. 
Nu cumva ne centrăm atenţia adesea pe lucruri simple, legaliste, şi pierdem din 
vedere esenţialul? 
-lucruri mărunte ne fură concentrarea, 
-ne interesează parţialul, nu întregul, 
-privim la alţii ca standard. De ce pe mine mă ţine aşa Domnul din scurt şi pe ăla îl 
lasă să facă ce vrea?! Nu uita lecţia cu zmeul, cu cât este mai ţinut din scurt,cu atât 
va zbura mai sus. 
 
6.Neascultarea.1:8 Eşti gata să intri în lucrare, sau vei da bir cu fugiţii? Vino slugă 
bună şi credincioasă şi intră în bucuria Stăpânului tău ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


