
                       1Timotei 1 OBSERVAREA ȘI INTERPRETAREA 

Data: 62 b.Cr. scrisă din Macedonia de Pavel lui Timotei (onoare Lui Dumnezeu) 

Pavel-expeditorul, apostol=își apără apostolia,pentru că ea este atacată de 
iudaizatori,subminând spusele lui Pavel, Evanghelialui. 
1Cor.9:1; 15:7,2 Cor.11:5;12.11,12;Gal.1:15 și cont.,2.6-9. 
Fapte 1 ne spune cine se putea califica de drept să fie apostol.Se poate ca și din 
cauză aceasta ei să nu-l primească,dar nu numai.Luca 9:49”am văzut pe un om 
scoțând draci în Numele Tău și l-am oprit..”Dacă Pavel nu era apostol, mesajul 
lui nu avea nici o autoritate. 
 
La plecarea lui l-a rugat pe Timotei să rămână în Efes. 
v.3 altă învățătură vine din - altă Evanghelie – Gal.1.6 
v.4 boală=4:7; 5.13;6.4; 2 Tim.2.14,16,23; Tit 1.14;3:9 
Mulțumesc Lui Hristos – de ce?- pentru că deși mai înainte eram: un hulitor,un 
prigonitor și un batjocoritor, am căpătat îndurare, pentru că lucram din 
neștiință în necredință, m-a întărit că m-a socotit vrednic, și m-a pus în slujba 
Lui. Și harul Lui s-a înmulțit și mai mult.(Romani 5.20).Pe ce bază a fost socotit 
vrednic ? Romani 4:2,3 și continuare....Dacă nu mă socotește vrednic de 
încredere,atunci nici nu mă întărește și nu mă pune în slujba Lui.Cum așa? Păi 
dacă nu-mi recunosc trecutul,lucrarea, adică nu există pocăință, întoarcere la El 
nici nu sunt de încredere și toate cele ce sunt mai sus enumerate.De acord? 

De aceea eu sunt primul păcătos,cel mai mare.Mă întreb de unde are Pavel 
cunoștință de spusele D-lui Isus Hristos,pentru că Evangheliile au fost scrise 
cam în același timp.Nu cumva este edevărat că Pavel a umblat cu D-l Isus ?! Ba 
da.Citat în ghilimele.Am căpătat îndurare (v.13,16) pentru că lucram din 
neștiință în necredință. Neștiința este soră bună cu necredința. 
Harul Lui +credința și dragostea mea= creștere.Deci cum se înmulțește harul  
Lui Dumnezeu ? 
Pavel, a pus și el ceva. Ce ? Păcatul,iar Isus Hristos a pus Harul Lui. 
Observați că apare de 3 ori cuvântul ”căpătat„.El a căpătat îndurare – înainte 
de mântuire - după mântuire, - și în urmă ca să capete viața veșnică. 
Fapte 9.15 ”un vas pe care L-am ales”.Socotit pe baza alegerii. 
Poruncește lui Timotei:- Porunca Lui Dumnezeu duce la Dragoste ! v. 5 
-v.1 Porunca Lui Dumnezeu 
-v.18 Porunca lui Pavel 
-v.3 Porunca lui Timotei 
Proorociile făcute Fapte 13.1-3.Duhul le-a vorbit și datorită Aceluiași Duh, el 
trebuie să lupte lupta cea bună, să păstreze credința și un cuget curat. 
 



TIMOTEI- copil, rămâi în Efes- ca să poruncești unora să nu învețe/să nu se țină 
de..Ce știm de Efes? Lucrarea de acolo are : 
Început=Fapte 20:17...29.Fapte 19, v-am sfătuit 3 ani de zile.1 Cor.15:32-34.1 
Cor.16:18.”mi s-a deschis o ușă largă și sunt mulți potrivnici.” 
Mijlocul=Epistola către Efeseni 
Ultima parte =Apoc.2:1-4 ”ți-ai părăsit dragostea dintâi.” 
Macedonia= Fapte 16.7-10 ( a 2-a călătorie misionară).Filipi.De pe malul râului 
în temniță să ”elibereze”pe temnicier. 
 
Unii : unora,unii,ei,din numărul lor.v.3,6,7,18,20 
Cine sunt ”unii”? 
Cei care învățau altă învățătură. 
Ce făceau ei?-basme, înșirări de neamuri fără sfârșit            nasc certuri de 
vorbe, s-au depărtat de țintă.Care este ținta poruncii ? Observăm că și 
Evanghelia are porunci dar ele sunt în concordanță cu Legea și nu împotriva 
ei.Pentru că s-au depărtat de aceste lucruri : v.5 .Nu este de mirare că în Apoc.2 
Domnul are ceva împotriva lor, și anume că și-au părăsit dragostea dintâi.Oare 
cum au ajuns să o părăsească /Nu cumva ,înțelegerea greșită a rolului Legii 
?!Nu faptul că s-au depărtat de Evanghelie?! 
Este ținta poruncii (din punctul tău de vedere) dragostea care vine...(de unde 
vine? nu cumva vine din alta parte ,din alte motive Gal.4:17) dintr-o inimă 
curată,dintr-un cuget bun, și dintr-o credință neprefăcută. 
Au rătăcit=v.8 nu știau cum să întrebuințeze Legea. 
S-au apucat de flecării=lucruri de nimic                       nu știu ce spun,nici ce 
urmăresc – dar vor să fie învățători ai Legii.Pavel spune,noi știm scopul și 
aplicarea Legii.Ei nu știau, dar voiau să învețe pe alții ! Noi știm ?      
Aici avem pomenite poruncile 5-9, (să cinstești pe tatăl tău,să nu ucizi,să nu 
preacurvești, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă) motivul pentru care 
este dată Legea- nu este pentru cel neprihănit,ci pentru cei fără de lege, pentru 
orice este împotriva învățăturii sănătoase. 
14 feluri de oameni nemântuiți. 
Galateni 3:19-29 și 5:22c 
Legea ne arată păcatul, dar este un diagnostic fără remediu.Legea a fost dată 
ca să ne conducă la Hristos.Ea a fost dată din pricina păcatului,și ca temei 
pentru pedepsire.Legea a fost în vigoare de la Moise la Isus Hristos,adică 
nimeni nu a putut să o împlinească până la Hrisos. Legea nu este în conflict cu 
Evanghelia, ci ea a fost dată pentru un anumit timp, ocupând un loc precis în 
planul de răscumpărare al Lui Dumnezeu.Ea și-a atins scopul.Legea i-a învățat 
pe oameni că au nevoie de mântuire prin credința în Isus Hristos.Astăzi am cf. 
Ioan 16:7-13 Duhul Lui Dumnezeu care ne arată păcatul dar care ne dă și 



iertarea prin sângele Lui Isus de orice păcat.Legea nu a putut-o face din pricina 
păcatului din noi.Legea rămâne însă în picioare din pricina călcărilor de lege. 
Suntem noi antinomieni ? Cei ce cred că dacă ai crezut poți să faci ce vrei.Spre 
ei arătau iudaizatorii.Iată Pavele ce ai făcut cu harul tău (fără lege).Pentru asta 
răspunde Pavel cu Gal.5:14.Toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă-să 
iubești- 
Romani 13.8-10.Iubește și fă ce vrei ! 
 
ÎNVĂȚĂTORII LEGII- ei erau avocați,experți în explicarea și interpretarea legii lui 
Moise.Ei învățau pe alții dar ei nu puneau în practică.Legau sarcini grele pe 
umerii oamenilor,dar ei nici cu un deget nu le mișcau.Luca 11:45 
Matei 23:13-39, arată 8 ”Vai”cu referință la înv.Legii.Între Abel și Zaharia sunt 
cuprinși toți martirii.Asupra lor avea să vină tot sângele nevinovat care  a fost 
vărsat pe Pământ de ei, de neamul lor.2 Cronici 24.21 (cartea Cronicilor era 
ultima carte în ordinea făcută de evrei a V.T.) Domnul Isus îi mustră aspru 
arătându-le adevărata identitate – criminali;Pavel le descop. aici identitatea în 
v.7.Există vreo legătură între cei de aici și înv.legii ? Da.Sunt aceeași.Fapte 15.5 
Iacov 4.11 este aplicația pentru noi. Iubește pe fratele tău, sau vei fi judecătorul 
legii.Și Unul singur este... 
Câtă diferență este între înv.legii și copiii Domnului ! Este? 
Hulă=Calomnie,blasfemie,ocară,injurie, act de profanare a unui obiect sau 
ființă considerate sfinte 
Dat pe mâna Satanei=Disciplina și Disociere de persoana lui. Se duce Satan la 
Dumnezeu să ceară curvarul din Corint? Nu cred.Îl atacă direct.De ce în Zaharia 
3 Domnul îl protejează pe M.P. Iosua,iar pe cel din 1 Cor.5 nu? Pentru că vrea 
să-l învețe prin disciplinare pe cel care refuză să se pocăiască. 
Dar când este vorba de Iov ,de Petru (Luca 22:31-34) Satan i-a cerut,Domnul i-a 
dat voie ,dar este o diferență ? Da,este.Este vorba de complacerea în păcat.Este 
vorba de cel care-l mustri și nu primește,ba chiar se răzvrătește. 
Ce au pierdut Imeneu și Alexandru și cei din nr. lor ? Credința și un cuget curat 
și astfel au căzut din credința.Cine i-a dat pe mâna Satanei? Pavel.De ce? Ca să 
învețe să nu hulească.Sunt Imeneu și Alexandru înv.legii? Sunt aceeași cu cei 
din 2 Tim.2.17.Dacă sunt,atunci ei aveau înv.greșite cu privire la înviere. 
Pasaje paralele : 2 Sam.12.14; Psalm 10.13; Fapte 26:11,.Ap.13:6;2 Împ.5.26;    
1 Cor.5:4,5                 2Cor.2:1-11; 1Tim.4:1 
 
 
Cuvinte cheie: poruncă, învață, luptă 
 
Pasaje: 



1-2. Autoritatea lui Pavel de a i se adresa lui Timotei – apostol 
3-11. Poruncește-le să rămână lângă Evanghelie 
12-17.Mulțumiri pentru îndurarea Harului Domnului Isus Hristos 
18-20.Luptă să păstrezi credința și un cuget curat 
 
Tema: Poruncește-le să învețe Evanghelia harului, păstrând credința și un cuget 
curat. 
 
Scopul învățării este: înaintarea Cuvântului Lui Dumnezeu !v.4 
 
APLICAȚIA : Reproș: personal 
  Corectare : personală 


