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CE FAC DIACONII? 

 

Opiniile oamenilor despre rolul diaconilor în bise-

rică par să fie fără limită. De-a lungul anilor, le-am pus 

multor oameni întrebarea – „Ce fac diaconii?” – și am pri-

mit o gamă foarte variată de răspunsuri. Situația este des-

tul de confuză! 

De exemplu, pe când mă pregăteam să mă adresez 

unei biserici pe care o vizitam, am fost salutat de un băr-

bat prietenos care tundea iarba și curăța arbuștii. După 

un călduros salut creștin, el s-a oferit să-mi spună că era 

diacon. Puteam observa că era un om bun și că era mân-

dru să își slujească biserica. De aceea, l-am întrebat: „Ce 

fac diaconii?” „Diaconii”, mi-a răspuns el, „au grijă de tre-

burile bisericii. Ei se asigură că terenul și clădirea sunt 

într-o stare atractivă”. 

În timp ce luam prânzul cu un prieten care devenise 

recent diacon, l-am întrebat: „Ce fac diaconii?” „Ei sunt 

comitetul de conducere al bisericii”, mi-a răspuns el. „Ni-

mic nu se întâmplă în biserică fără acceptul diaconilor”. 

Într-o altă situație, mi-a fost prezentat un bărbat 

care s-a identificat drept diacon al bisericii. L-am întrebat 

și pe el: „Ce fac diaconii?” 
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„Diaconii conduc echipele de slujire ale bisericii”, 

mi-a spus el. „Eu sunt coordonatorul echipei audio-vizu-

ale a bisericii. Alți diaconi coordonează lucrarea cu gru-

purile mici, comitetul de evanghelizare și echipa de între-

ținere a clădirii”. 

Apoi l-am întrebat pe un teolog: „Ce fac diaconii?” 

„Diaconii pot da învățătură, pot predica, pot sfătui, pot 

evangheliza, pot conduce programe ale bisericii și pot să 

îi ajute pe cei nevoiași. Ei sunt modele de lideri slujitori”. 

În plus față de aceste lucruri, întrebarea mea legată 

de responsabilitățile și acțiunile diaconilor a căpătat răs-

punsuri care includ totul – de la aranjarea florilor, condu-

cerea grupurilor de acțiuni politice, hrănirea oamenilor 

străzii, administrarea Cinei Domnului, distribuția buleti-

nelor bisericii și ajutorarea săracilor, și până la responsa-

bilitățile pastorale ale bisericii. În câteva biserici, orice 

persoană care slujește în biserică în orice fel este conside-

rat un diacon, întrucât termenul diacon (gr. diakonos) are 

sensul de slujitor. Presupun că acest punct de vedere jus-

tifică cel mai amuzant răspuns la întrebarea mea despre 

ce anume fac diaconii: „Eu sunt diaconul de la cafe-bar”. 

În astfel de cazuri, titlul „diacon” ajunge să fie aproape 

complet lipsit de sens. 

Printre creștinii evanghelici există vederi foarte di-

ferite legate de rolul diaconilor. Anumite biserici nici nu 

au diaconi, pentru că nu văd nevoia unor astfel de sluji-

tori. Dintre cele care au diaconi, am descoperit că biserici 
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din aceeași denominație și din același oraș pot avea vederi 

diametral opuse. Într-o biserică, de exemplu, diaconii 

constituie comitetul de conducere al bisericii. Într-o altă 

biserică din același oraș, diaconii sunt echipa de întreți-

nere a clădirii bisericii. 

Intenția mea în scrierea acestei cărți este să îi încu-

rajez pe prietenii mei diaconi și pe colegii lideri de biserici 

să se gândească mai profund la ce anume spun și fac în 

lumina a ceea ce Scriptura ne învață în realitate (sau nu 

ne învață) despre diaconi. Trist este că majoritatea litera-

turii pe care am citit-o pe acest subiect pretinde autoritate 

biblică, dar aduce foarte puține dovezi și nu face exegeza 

pasajelor citate. 

Oricare ar fi perspectiva ta, te îndemn să folosești 

acest studiu pentru a cerceta în detaliu adevărurile biblice 

despre diaconi și să le permiți să îți călăuzească gândirea. 

Această abordare oferă oportunitatea de a construi un 

acord mai larg printre bisericile ancorate în Biblie în ce 

privește rolul diaconilor. 

Intenția mea în scrierea acestei cărți este să 
îi încurajez pe prietenii mei diaconi și pe 
colegii lideri de biserici să se gândească 
mai profund la ce anume spun și fac în lu-
mina a ceea ce Scriptura ne învață în rea-
litate (sau nu ne învață) despre diaconi. 
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PROVOCAREA BEREANĂ 

Atunci când Pavel, marele misionar al mesajului 

Evangheliei către Neamuri, sosea într-o nouă cetate, prac-

tica lui era să se adreseze mai întâi sinagogii evreiești lo-

cale și să le prezinte compatrioților săi evrei vestea bună 

este că Isus este Mesia, lucru demonstrat prin Scripturile 

Vechiului Testament. În cea de-a doua călătorie misio-

nară, Pavel a vizitat cetatea Berea din Macedonia (partea 

de nord a Greciei de astăzi), unde a întâlnit un grup 

aparte. Atunci când iudeii din Berea l-au auzit pe Pavel 

predicând pentru prima dată că Isus era Mesia Cel înde-

lung așteptat, ei au primit cu multă bucurie vestea bună. 

Mai mult, ei au și confirmat mesajul lui: 

Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scrip-

turile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea 

este așa. Mulți dintre ei și dintre femeile cu vază ale 

Grecilor, și mulți bărbați au crezut. (F.A. 17:11–12) 

Evreii din Berea credeau că Scriptura Vechiului Tes-

tament era Cuvântul lui Dumnezeu și, astfel, că ea are au-

toritate divină. Din acest motiv, ei au cercetat critic mesa-

jul pe care marele apostol Pavel l-a propovăduit, pentru a 

vedea dacă este în acord cu mesajul revelat de Dumnezeu 

în Sfânta Scriptură. Ei au fost atenți așa încât să nu se lase 

călăuziți greșit, chiar și de cineva atât de deosebit pe cât 

era Pavel. 

Credincioșii din Berea erau niște studioși serioși ai 

Bibliei. Ei știau că Scripturile fuseseră scrise așa încât să 
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poată fi cercetate și studiate cu sârguință, așa că cercetau 

Scriptura zilnic. Mai mult, ei nu erau niște tradiționaliști 

orbi, cu mintea închisă față de descoperirile biblice. Erau 

gata să își schimbe gândirea atunci când erau convinși 

prin cercetarea profundă a Scripturii. 

Vreau să mă refer la atitudinile și sârguința credin-

cioșilor din Berea pentru că natura acestui studiu biblic 

despre diaconi ne cere să îi imităm. Trebuie să facem efor-

turi să înțelegem și să absorbim argumentele biblice pre-

zentate. Dacă abordăm studiul nostru despre diaconii cu 

atitudinile și cu sârguința celor din Berea, acest studiu ne 

va aduce lumină, chiar dacă am putea să nu cădem de 

acord asupra tuturor detaliilor. 

Vreau să mă refer la atitudinile și sârguința 
credincioșilor din Berea pentru că natura 
acestui studiu biblic despre diaconi ne cere 
să îi imităm. Trebuie să facem eforturi să 
înțelegem și să absorbim argumentele bi-
blice prezentate. 

Există un alt motiv pentru care avem nevoie să îi 

imităm. Nu este suficient să studiem Scriptura și să des-

coperim adevărul. Prin harul lui Dumnezeu, trebuie să 

confruntăm tradițiile și opiniile noastre și, când este ne-

cesar, să facem schimbările care se cuvin. Din experiență 

personală, știu că tradițiile îndelung îndrăgite în biserica 

locală se schimbă foarte greu, iar acest studiu va înfrunta 
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unele opinii adânc înrădăcinate. Acesta este motivul pen-

tru care trebuie să adoptăm atitudinea celor din Berea. 

Trebuie să fim pregătiți să reevaluăm unele dintre tradi-

țiile noastre cele mai prețuite, și să facem acest lucru în 

lumina Cuvântului lui Dumnezeu, schimbând, cu înțelep-

ciune și curaj, tot ceea ce este necesar.  
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PARTEA ÎNTÂI 

ELEMENTELE BIBLICE DE             

PLECARE PENTRU DIACONI   



 

 

 

 

 

 

Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții 

în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii 

și diaconii. – Filip. 1:1 

Diaconii [diakonoi], de asemenea, trebuie să fie cinstiți, 

nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de 

câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget 

curat. Trebuie cercetați întâi, și numai dacă sunt fără pri-

hană, să fie diaconi [verbul diakoneō]. Femeile [soțiile 

lor, lit. NIV], de asemenea, trebuie să fie cinstite, necle-

vetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Di-

aconii [diakonoi] să fie bărbați ai unei singure neveste și 

să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că 

cei ce slujesc [verbul diakoneō] bine ca diaconi, dobân-

desc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința 

care este în Hristos Isus. - 1 Tim. 3:8–13  
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1 
ÎNVĂȚĂTURILE LUI PAVEL    

DESPRE DIACONI 

 

O femeie îngrijorată de situația unui prieten care nu 

mai venea la biserică de multă vreme i-a cerut păstorului 

ei să îl sune. Ea i-a spus: „Dacă îi vei cere să fie diacon, 

poate că va reveni la biserică și se va implica”. Deși acea 

doamnă îngrijorată avea intenții bune, solicitarea ei de-

monstrează absența înțelegerii cerințelor biblice pentru 

diaconi și a sensului biblic al rolului și slujirii lor în bise-

rică. 

Din nefericire, lipsa ei de cunoștință în legătură cu 

diaconii nu este ceva izolat. Solicitarea ei demonstrează 

ce perspectivă superficială au mulți oameni despre dia-

coni. Așa cum vom vedea în curând, trebuie să fie ceva 

foarte important în legătură cu slujirea diaconilor care 

necesită deopotrivă cerințe calificative specifice aseme-

nea celor ale prezbiterilor și cercetarea acestora de către 

biserică și de către liderii ei. Nu oricine poate fi diacon, 

iar diaconia nu a fost lăsată ca să fie un mijloc pentru im-

plicarea oamenilor în viața bisericii. 
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Dacă vrem să știm care sunt responsabilitățile dia-

conilor și cine se califică, trebuie să vedem ce spune Scrip-

tura. Totuși, înainte de a începe acest lucru, aș vrea să 

privim câteva clipe la cine este apostolul Pavel și de ce a 

scris el Epistola 1 Timotei. Aceste elemente generale sunt 

necesare, pentru că Pavel este singurul autor al Noului 

Testament care face referire la diaconi, iar învățăturile lui 

despre diaconi se găsesc doar în prima lui epistolă către 

Timotei. 

PAVEL, UN APOSTOL AL LUI HRISTOS ISUS 

Pavel fusese ales direct de Isus Hristos ca să fie un 

apostol (gr. apostolos), ceea ce înseamnă că el era un me-

sager autorizat special, un emisar sau un trimis al lui 

Hristos. El nu a fost doar un misionar, un sfătuitor în ce 

privește creșterea bisericii sau un teolog strălucit – deși 

putem spune că era toate acestea.  

Apostolul Pavel era ambasadorul special al lui Hris-

tos cu rolul de a defini, apăra și propovădui Evanghelia 

către Neamuri1. Ca atare, el a jucat un rol unic în așezarea 

temeliei credinței creștine. 

În fapt, unul dintre cele mai deosebite momente din 

zorii creștinismului a fost când Hristos S-a arătat tânăru-

lui și zelosului rabin Saul, aflat pe drumul către Damasc, 

 
1 F.A. 9:15–17; 20:24; 22:14–15; 26:15–18; Rom. 1:5; 11:13; 15:15–18; 16:25–26; 1 Cor. 

9:1–2; 11:23; 15:3–11; 2 Cor. 12:12; Gal. 1:1, 11, 16; 2:7–8; Efes. 3:1–13; 6:19–20; Filip. 

1:16; Col. 1:25–27; 2 Tes. 2:15; 3:6, 14; 1 Tim. 1:11; 2:7; 2 Tim. 1:11, 13; 4:17; Tit 1:3. 
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ceea ce a condus la convertirea radicală a lui Saul la cre-

dința în Hristos ca Mesia. La scurtă vreme după acea în-

tâlnire, Isus s-a referit la Saul (care mai târziu a luat nu-

mele de Pavel) ca fiind „un vas, pe care l-am ales, ca să 

ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăra-

ților și înaintea fiilor lui Israel” (F.A. 9:15). Ca ambasador 

al lui Hristos (2 Cor. 5:20), apostolul Pavel a pus în prac-

tică viața răstignită a lui Hristos, fiind un model pentru 

alții. 

Astfel, Pavel nu a fabricat mesajul Evangheliei. El l-

a primit prin revelație directă de la Domnul Isus Hristos 

cel înviat. De aceea, Evanghelia lui Pavel este Evanghelia 

lui Hristos. Ceea ce Pavel propovăduiește este ceea ce 

Hristos spune. Ceea ce Pavel poruncește este porunca lui 

Hristos. Autoritatea lui Pavel de a le da învățături scrise 

bisericilor este autoritatea dată de Hristos. 

Evanghelia lui Pavel este Evanghelia lui 
Hristos. Ceea ce Pavel propovăduiește este 
ceea ce Hristos spune. Ceea ce Pavel porun-
cește este porunca lui Hristos. 

Ca „ambasador trimis de cer”2, Pavel a adus învăță-

tura plină de autoritate în ce privește purtarea și viața în 

biserica locală3. Împreună cu apropiatul său Luca, Pavel a 

scris puțin peste jumătate din Noul Testament. El este 

 
2 Patrick Fairbairn, Pastoral Epistles (1874; repr. Minneapolis: James & Klock, 

1976), 70. 
3 1 Cor. 4:14–17; 7:17; 11:16, 23, 34; 14:36–38; 15:3; 16:1. 
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maestrul arhitect a mare parte din vocabularul și concep-

tele teologice legate de Evanghelie și de biserică, lucru 

care reiese clar din cele două epistole magistrale ale sale, 

Romani și Efeseni. De asemenea, el a adus învățături spe-

cifice legate de prezbiteri și diaconi. De aceea, haideți să 

începem studiul nostru prin a analiza criza urgentă din 

biserica din Efes (situată în Turcia de astăzi) care l-a de-

terminat pe Pavel să scrie epistola 1 Timotei. 

PAVEL ȘI PRIMA EPISTOLĂ CĂTRE TIMOTEI:        

UN RĂSPUNS LA O CRIZĂ A BISERICII                       

ȘI A LIDERILOR EI 

Studiul nostru pe tema diaconilor se va concentra 

în primul rând pe prima epistolă a lui Pavel către Timotei, 

care începe cu afirmația lui Pavel că el este „apostol al lui 

Isus Hristos”. De asemenea, el notează că este un apostol 

„prin porunca lui Dumnezeu”: 

Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin porunca lui 

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus 

Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăra-

tul meu copil în credință. (1 Tim. 1:1–2) 

Un comentator biblic surprinde succint forța porun-

citoare a afirmației de început a lui Pavel din 1 Timotei: 

Era drept [ca Timotei] să simtă că nevoia l-a împins, 

că glasul care îi vorbește nu este doar al unui sfătui-

tor prețuit sau al unui tată spiritual, ci al unui amba-

sador trimis de Cer, care are un drept de a declara cu 
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autoritate voia și stăpânirea divină în Biserica lui 

Hristos.4  

Această afirmație categorică era necesară ca ur-

mare a celor 5 până la 7 ani care trecuseră de la întâlnirea 

de rămas bun a lui Pavel cu prezbiterii efeseni (F.A. 20:17–

38). Din nefericire, din jurul anului 57 și până în anul 64 

d.Hr., liderii efeseni eșuaseră să protejeze biserica de în-

vățătorii mincinoși. Acest eșec a fost cu totul groaznic, 

pentru că biserica locală este chemată să fie „stâlpul și te-

melia adevărului” (1 Tim. 3:15), acel adevăr fiind mesajul 

glorios al Veștii Bune a mântuirii prin Isus Hristos (1 Tim. 

1:11). În schimb, învățături eretice avansaseră destul de 

mult în biserică și afectaseră negativ aproape orice aspect 

al vieții bisericii. 

Noile învățături cauzaseră lupte și certuri între 

membri, rugăciunea lipsea, se vedea o purtare nepotrivită 

reciprocă în cazul multora, neglijarea văduvelor sărace și 

probleme între liderii bisericii. Ba chiar Pavel a fost nevoit 

să îi excomunice pe doi dintre liderii de bază ai ereziei, 

Imeneu și Alexandru (1 Tim. 1:20). Cu acest peisaj, nu este 

de mirare că un sentiment hotărât al urgenței și emoției 

caracterizează profund epistola lui Pavel către Timotei. 

Biserica lui îndrăgită se afla în ghearele mortale ale învă-

țătorilor falși! 

Un important comentator biblic descria situația așa: 

 
4 Fairbairn, Pastoral Epistles, 70. 
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Biserica din Efes, căreia Pavel i se adresează, fusese 

ruptă în bucăți de învățătorii falși, și mare parte a 

acestei epistole are ca scop aducerea înapoi a tutu-

ror pieselor.5  

Una dintre cauzele probabile ale problemelor din 

Efes era că oameni necalificați și nepotriviți deveniseră 

prezbiteri și diaconi în decursul absenței lui Pavel.6 De 

aceea, în strategia lui Pavel de a „aduce înapoi toate pie-

sele”, un loc important l-a avut insistența ca prezbiterii și 

diaconii bisericii să fie calificați și cercetați potrivit cerin-

țelor biblice, înainte de a putea sluji. Astfel, în 1 Timotei 

3:1–13, Pavel prezintă cerințele scripturale pentru episco-

pii (prezbiterii) și diaconii bisericii, insistând ca ambele 

grupuri să fie cercetate de congregație și de liderii ei, pen-

tru a vedea dacă sunt potriviți pentru slujire. 

De aceea, în strategia lui Pavel de a „aduce 
înapoi toate piesele”, un loc important l-a 
avut insistența ca prezbiterii și diaconii bi-
sericii să fie calificați și cercetați potrivit 
cerințelor biblice, înainte de a putea sluji. 

INFORMAȚII SPECIFICE DIN SCRIPTURĂ 

În pregătirea studiului nostru, trebuie să analizăm 

informațiile biblice pe tema diaconilor și să clarificăm 

 
5 Philip H. Towner, 1–2 Timothy & Titus, IVPNTCS (Downers Grove, IL: InterVar-

sity, 1994), 123. 
6 1 Tim. 1:19–20; 5:19–25. 
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problemele cu care noi toți ne confruntăm când vrem să 

definim ce este diaconul în Noul Testament. 

1. Diaconii sunt menționați pentru prima dată în sa-

lutul lui Pavel către biserica din Filipi. 

Diaconii au apărut devreme în istoria mișcării creș-

tine, nu mai târziu de mijlocul anilor 50. Această datare 

timpurie este influențată de faptul că moartea, învierea și 

înălțarea lui Hristos au avut loc în anul 30 sau 33 d.Hr.. Cea 

dintâi menționare a diaconilor – în formă plurală, alături 

de episcopii bisericii – se găsește în epistola lui Pavel către 

biserica din Filipi (oraș situat în zona Greciei de astăzi): 

Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți 

sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună 

cu episcopii și diaconii. (Filip. 1:1) 

După cum era obișnuit pentru Pavel când îi scria 

unei biserici locale, el s-a adresat întregii biserici, nu doar 

liderilor. Aici, el folosește unul dintre titlurile lui favorite 

pentru toți creștinii: „sfinți”. Prin acest termen foarte im-

portant, el vrea să spună că ei sunt, „poporul sfânt al lui 

Dumnezeu” (lit. NIV), un popor pus deoparte pentru sco-

purile lui Dumnezeu și separat de filosofia lumii și de o 

viață imorală. 

Totuși, el adaugă doar în această epistolă expresia, 

„împreună cu episcopii și diaconii”. Acești reprezentanți 

oficiali erau împreună cu sfinții. Ei sunt parte integrantă a 

comunității de credință. După această menționare specială 
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a episcopilor și diaconilor, nu mai auzim deloc de ei în epis-

tolă, cel puțin nu prin a folosi acești termeni. De aceea, este 

responsabilitatea întregii biserici, alături de episcopii și di-

aconii ei, să pună în aplicare învățăturile lui Pavel și să re-

zolve problema crescândă a conflictului din biserică. Așa 

cum indică acești termeni, episcopii și diaconii aveau să 

aibă responsabilitatea primară de a conduce congregația în 

punerea în aplicare a învățăturilor lui Pavel. 

2. Diaconii în învățăturile lui Pavel din 1 Timotei 3:8-

13. 

Bisericile din Efes și Filipi fuseseră înființate, învă-

țate și organizate de Pavel. Majoritatea informațiilor No-

ului Testament despre diaconi provin dintr-o singură 

sursă: învățăturile lui Pavel adresate lui Timotei și biseri-

cii din Efes, scrise cândva în perioada 63-65 d.Hr.. De 

aceea, studiul nostru se va concentra pe pasajul din 1 Ti-

motei 3:8–13. 

3. Diaconii sunt menționați mereu după prezbiteri. 

Atât în Filipeni 1:1 și în 1 Timotei 3:1-13, diaconii 

sunt puși alături de episcopi. Acolo unde sunt puși alături, 

diaconii apar întotdeauna după episcopi în ordinea în care 

sunt menționați, sugerând că diaconii lucrează sub super-

vizarea episcopilor bisericii. 

Mai important este că termenii episcopi (gr. epis-

kopoi) și diaconi (gr. diakonoi) indică faptul că diaconii 

sunt subordonați episcopilor. Termenul grec episcop face 
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referire la un supervizor, administrator sau gardian. Ter-

menul grec tradus prin diacon poate avea sensul de sluji-

tor, mesager trimis sau agent al unui superior. 

Așadar, episcopii nu au nevoie de diaconi pentru a 

acționa ca supraveghetori ai bisericii locale. Termenul 

episkopoi poate exista de unul singur, însă diaconii sunt 

în relație de subordonare față de o persoană sau un grup 

de persoane, de unde își primesc călăuzirea: „Prin natura 

termenilor, episkopoi pot opera fără diakonoi, dar diako-

noi nu pot acționa fără funcțiunea mandatară a epis-

kopos”7. Episcopii nu sunt subordonați slujitorilor sau 

asistenților, ci diaconii sunt subordonați episcopilor. 

„Prin natura termenilor, episkopoi pot opera fără 

diakonoi, dar diakonoi nu pot acționa fără funcțiu-

nea mandatară a episkopos”. – John Collins 

4. Diaconilor li se cere să satisfacă cerințe calificative 

specifice. 

În 1 Timotei 3:8-12, Pavel prezintă cerințele califi-

cative specifice pentru diaconi. Multe dintre cerințele 

enumerate pentru diaconi sunt aceleași sau asemănătoare 

celor aplicabile prezbiterilor: 

• Cunoscuți ca păstrând taina credinței cu un cu-

get curat 

• Cercetați mai întâi și dovediți fără prihană 

 
7 John N. Collins, Deacons and the Church (Harrisburg, PA: Morehouse, 2002), 92. 
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• Cinstiți 

• Nu cu două fețe 

• Nu doritori de câștig mârșav 

• Nu băutori de mult vin 

• Bărbați ai unei singure neveste 

• Cu soții credincioase în toate lucrurile 

• Să aibă copiii și casele bine cârmuite. 

Este important să conștientizăm că Pavel demon-

strează o preocupare asemănătoare pentru eligibilitatea 

diaconilor ca și în cazul cerințelor pentru episcopi. Totuși, 

în ce privește natura responsabilităților diaconilor, Pavel 

nu oferă nicio listă specifică. 

5. Diaconilor nu li se cere să dea învățătură. 

Spre deosebire de episcopi, care trebuie să fie „în 

stare să îi învețe pe alții” (1 Tim. 3:2) și „să fie în stare să 

sfătuiască în învățătura sănătoasă și să îi înfrunte pe po-

trivnici” (Tit 1:9), Pavel nu le cere diaconilor „să fie în 

stare să îi învețe pe alții”. Faptul că astfel de abilități nu 

sunt cerute din partea diaconilor este un aspect foarte im-

portant pentru analiza noastră. 

6. Diaconii trebuie cercetați și aprobați de biserică și 

de liderii ei. 
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Candidații la slujirea de diacon trebuie cercetați 

pentru a vedea dacă satisfac sau nu cerințele calificative 

prescrise: 

Trebuie cercetați întâi, și numai dacă sunt fără pri-

hană, să fie diaconi. (1 Tim. 3:10) 

Procesul de selecție, cercetare și aprobare a potenți-

alilor diaconi cere timp și efort, la fel cum este cazul poten-

țialilor prezbiteri. Pavel insistă pe ideea că biserica și liderii 

ei trebuie să îi cerceteze cu atenție pe cei pe care vrea să îi 

desemneze ca diaconi. Nu putem vedea logica unor cerințe 

calificative pentru diaconi și pentru necesitatea cercetării 

lor publice dacă diaconii nu au o anume poziție oficială de 

încredere publică sau nu fac o anumită lucrare specializată 

pentru care trebuie să se califice. Astfel, lucrarea diaconilor 

trebuie să fie foarte importantă dacă li se cere să satisfacă 

cerințe specifice, ca în cazul prezbiterilor, ca și evaluarea 

acestora de către biserică și liderii ei. 

7. Diaconii sunt slujitori ai bisericii laolaltă cu prezbi-

terii. 

Știm că diaconii sunt slujitori oficiali ai bisericii ca 

urmare a acestei considerații: menționarea diaconilor se 

face în contextul învățăturilor despre slujitorii oficiali ai 

bisericii locale, nu acolo unde sunt tratate darurile spiri-

tuale8. Diaconii apar în context alături de episcopii biseri-

cii, care sunt în mod clar slujitori ai bisericii. Cerințele 

 
8 Rom. 12:4–8; 1 Cor. 12:1-31; 14:1-40; Efes. 4:7-16; 1 Petru 4:10-11. 
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specifice sunt prezentate ca eliminatorii pentru alegerea 

diaconilor (1 Tim. 3:8-12). Diaconii trebuie cercetați de ce-

ilalți și găsiți ireproșabili potrivit cerințelor biblice califi-

cative (1 Tim. 3:10). Termenul diakonoi este folosit în 1 

Timotei 3 și Filipeni 1 ca un titlu oficial, așa cum este fo-

losit titlul episcop pentru a-i desemna pe anumiți slujitori 

oficiali ai bisericii. Diaconii au fost recunoscuți ca slujitori 

permanenți în biserica locală din primul secol până astăzi. 

8. „Diaconi” este un plural. 

În Filipeni 1:1 și 1 Timotei 3:8, 12, Pavel folosește 

forma la plural „diaconi”, nu pe cea la singular. Aceasta 

sugerează că în aceste biserici era nevoie de mai mult de 

un diacon, iar exprimarea permite în mod cert existența 

mai multor diaconi în aceeași biserică. Ea mai poate in-

dica și că, în anumite situații, diaconii acționează ca o 

echipă, asemenea prezbiterilor. 

9. Soțiile diaconilor (sau diaconițele) trebuie să satis-

facă cerințe calificative specifice. 

Ca parte din învățăturile lui, Pavel le cere soțiilor di-

aconilor să satisfacă cerințe calificative de caracter: 

Femeile [soțiile lor, lit. NIV], de asemenea, trebuie 

să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credinci-

oase în toate lucrurile. (1 Tim. 3:11) 

Totuși, mulți teologi cred că Pavel nu se referă aici 

la soțiile diaconilor, ci la femeile diacon (egale bărbaților 
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diaconi) sau diaconițe (un grup separat de cel al bărbați-

lor diaconi), sau femeile care ajută (diaconii sau femeile 

din biserică). Totuși, perspectiva pe care cineva ar putea 

să o aibă asupra femeilor menționate în 1 Timotei 3:11 nu 

afectează în final concluziile studiului nostru legat de ce 

anume fac diaconii. Vom analiza chestiunea femeilor dia-

coni sau diaconițe în capitolul 7 și în anexă. 

Nu putem vedea logica unor cerințe califi-
cative pentru diaconi și pentru necesitatea 
cercetării lor publice dacă diaconii nu au o 
anume poziție oficială de încredere pu-
blică sau nu fac o anumită lucrare specia-
lizată, pentru care trebuie să se califice. 

10. Diaconii pot avea mult respect în ochii bisericii și 

să crească în credința lor în Hristos. 

Pavel spune că diaconii care slujesc bine vor căpăta 

un statut onorabil și influent înaintea oamenilor. De ase-

menea, ei vor vedea cum cresc în credința lor în Hristos, 

adâncindu-se în ea și căpătând îndrăzneală: 

Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc 

un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința 

care este în Hristos Isus. (1 Tim. 3:13) 

Promițând astfel de răsplăți, Pavel face această în-

curajare specială rolului diaconilor în cadrul bisericii. 

11. Diaconii sunt denumiți diakonoi în greacă. 
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Termenul diacon este o transliterare a termenului 

grec diakonos. Dintre cele 21 de apariții ale termenului 

diakonos în epistolele lui Pavel, Biblia ESV traduce doar 

trei dintre acestea ca diaconi (Filip. 1:1; 1 Tim. 3:8, 12). În 

toate celelalte locuri din Noul Testament unde diakonos 

apare în limba greacă, termenul diakonos este tradus ca 

slujitor (de șapte ori)9 sau lucrător (de șapte ori) [în limba 

română, toate cele 14 apariții sunt traduse ca slujitor, 

n.tr.].10  

Una dintre cele mai importante întrebări din studiul 

nostru pe tema diaconilor este următoarea: Cum folosește 

Pavel termenul grec diakonos în cele două pasaje cheie? 

Este diakonos o metaforă a slujitorului la mese cu referire 

la slujitorii oficiali ai bisericilor, a unui mesager dedicat 

sau a unui asistent? Această întrebare este tratată în ca-

pitolul 3. 

Terminologia Diakon- 

Diakonos este pronunțat di-a-co-nos. 

Forma la plural a diakonos este diakonoi, pronun-

țată di-a-co-noi. 

Verbul derivat de la diakonos este diakoneō, care se 

pronunță di-a-co-ne-o. 

 
9 Rom. 13:4 (de două ori); 15:8; 16:1; 1 Cor. 3:5; 2 Cor. 6:4; 11:15 (de două ori), 23; 
Gal. 2:17; 1 Tim. 4:6. [în Biblia Cornilescu, Rom. 16:1 conține traducerea ca „diaco-

niță”, n.tr.] 
10 2 Cor. 3:6; Efes. 3:7; 6:21; Col. 1:7, 23, 25; 4:7. 
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Forma substantivală abstractă este diakonia, care 

se pronunță di-a-co-ni-a. 

În acest studiu, este important să știm cum se pro-

nunță acești trei termeni în limba greacă și să pu-

tem deosebi verbul diakoneō de cele două substan-

tive, diakonia și diakonos. 

Limba greacă este una cu inflexiuni, care schimbă 

forma unui cuvânt în funcție de felul în care este 

folosit de autor. Pentru simplitate și consecvență, 

este citată forma din dicționar a fiecăruia, cu excep-

ția situațiilor pe care le voi sublinia individual. 

PAVEL NU NE SPUNE TOTUL 

Acum că am notat informațiile generale ale Noului 

Testament despre diaconi, ne rămâne să aflăm următoa-

rele: Cine erau diaconii? De ce și cum au apărut ei? Ce res-

ponsabilități au avut? Problema este că Pavel nu ne spune 

explicit cine sunt diaconii și ce fac ei. El spune doar care 

sunt cerințele calificative pentru ei, nevoia de a fi cercetată 

eligibilitatea lor pentru slujire și răsplățile ce le sunt pro-

mise. Trebuie să recunoaștem că această absență a infor-

mațiilor specifice este frustrantă și a dus la păreri foarte 

diferite din partea învățătorilor biblici și a bisericilor din 

vremea noastră. În fapt, unii teologi sugerează că „nu avem 

dovezi suficiente pentru a determina” rolul diaconilor.11 

Totuși, faptul că Pavel nu explică mai mult rolul diaconilor 

 
11 C. F. D. Moule, “Deacons in the New Testament,” Theology 58 (1955), 405–07. 
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nu face automat ca identificarea rolului lor să fie un efort 

fără speranță de reușită. Asta înseamnă că trebuie să înce-

pem cu o înțelegere clară a rolului episcopilor bisericii, de 

care diaconii sunt strâns legați. Astfel, ne vom pregăti să 

analizăm termenul diakonos și contextul lui cheie, 1 Timo-

tei 3:1-13. 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Cei trei termeni din limba greacă ce sunt elemen-

tari pentru acest studiu sunt: diakonos (substantiv), dia-

koneō (verb) și diakonia (substantiv abstract). 

2. Diaconii sunt slujitori oficiali ai bisericii, așa cum 

sunt episcopii. 

3. Diaconii trebuie cercetați și aprobați de biserică 

și de liderii ei. 

4. Provocarea pentru noi toți este că Pavel nu spune 

explicit cine sunt diaconii și ce fac ei.
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PARTEA A DOUA 

EPISCOPI ȘI DIACONI   



 

[Voi, prezbiterii] luați seama dar la voi înșivă și la toată 

turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păs-

toriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși 

sângele Său. (F.A. 20:28) 

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie 

episcop, dorește un lucru bun” [o lucrare bună, lit. NIV]. 

Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei 

singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, pri-

mitor de oaspeți, în stare să îi învețe pe alții. Să nu fie nici 

bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie 

blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; să-și chiverni-

sească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată 

cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine 

casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie 

întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe 

și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună 

mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă 

de ocară și să cadă în cursa diavolului. (1 Tim. 3:1-7). 

Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai ră-

mâne de rânduit, și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, 

după cum ți-am poruncit: Dacă este cineva fără prihană, 

bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși, 

care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. 

Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie 

fără prihană; nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la 

vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mârșav; ci să fie pri-

mitor de  oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, 

înfrânat; să se țină de Cuvântul adevărat, care este potri-

vit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în 

învățătura sănătoasă, și să îi înfrunte pe protivnici. (Tit 

1:5-9).  
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2 
EPISCOPII BISERICII 

Ar putea părea ciudat să includ un capitol despre 

episcopii bisericii într-o carte despre diaconi, dar, pentru a 

înțelege cine sunt și ce fac diaconii, trebuie mai întâi să îi 

identificăm pe episcopii Noului Testament, cei de care dia-

conii sunt legați. În fapt, poziția și rolul episcopilor (denu-

miți și prezbiteri în Noul Testament) ne oferă o cheie im-

portantă pentru înțelegerea a cine sunt diaconii și ce 

anume fac ei. Identificarea rolului episcopilor Noului Tes-

tament (prezbiterii) este de o importanță specială pentru 

că, în multe biserici din zilele noastre, diaconii sunt consi-

derați comitetul de lideri al bisericii. În astfel de circum-

stanțe, diaconii acționează ca niște cvasi-episcopi. Când di-

aconii devin episcopi iar episcopii devin diaconi, biserica 

nu are nici episcopi, nici diaconi biblici. Creștinii din Berea 

nu puteau să tolereze o astfel de confuzie.1 La fel cum ar fi 

făcut ei, și noi trebuie să cercetăm Scripturile și să insistăm 

până când ajungem la răspunsuri biblice, la gândul lui 

Dumnezeu despre cine sunt episcopii și diaconii și ce 

 
1 „Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvân-

tul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spu-

nea, este așa” (F.A. 17:11). 
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anume le spune Dumnezeu să facă. Intenția mea din 

această carte este să corectez întrucâtva confuzia și afirma-

țiile false făcute despre diaconi prin a analiza credincios 

textele Scripturii. De aceea, vom pune temelia studiului 

nostru printr-o privire generală asupra învățăturii distinc-

tive a Noului Testament pe tema episcopilor/prezbiterilor 

bisericii.2  

Când diaconii devin episcopi iar episcopii 
devin diaconi, biserica nu are nici episcopi, 
nici diaconi biblici. 

EPISCOPII BIBLICI SUNT PREZBITERI 

Termenul grec tradus prin episcop este episkopos 

(pronunțat, e-pis-co-pos), un titlu obișnuit și folosit pe 

scară largă pentru diferite categorii de persoane cu rol ofi-

cial. Acest cuvânt comportă ideea unui supraveghetor sau 

a unui gardian oficial. Pavel folosește termenul episkopos 

(episcop) de mai multe ori pentru a-i descrie pe slujitorii 

oficiali ai bisericii locale: 

Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți 

sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună 

cu episcopii [plural] și diaconii. (Filip. 1:1) 

[Voi, prezbiterii,] luați seama dar la voi înșivă și la 

toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi 

 
2 v. Alexander Strauch, Biblical Eldership: An Urgent Call to Restore Biblical Church 

Leadership (Littleton, CO: Lewis and Roth, 1995). 
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[plural], ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care 

a câștigat-o cu însuși sângele Său. (F.A. 20:28) 

Să așezi prezbiteri [plural] în fiecare cetate, după 

cum ți-am poruncit: Dacă este cineva [singular] 

fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având 

copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destră-

bălare sau neascultare. Căci episcopul [singular], ca 

econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără pri-

hană. (Tit 1:5–7) 

De asemenea, Pavel folosește substantivul înrudit, 

episkopē, pentru a defini lucrarea sau poziția unui episcop: 

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește ci-

neva [singular] să fie episcop [episkopē, episcopa-

tul], dorește un lucru [o lucrare] bun[ă]”. Dar tre-

buie ca episcopul [singular] să fie fără prihană. (1 

Tim. 3:1-2) 

Apostolul Petru folosește verbul episkopeō pentru 

descrierea rolului prezbiterilor: 

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi... păstoriți turma 

lui Dumnezeu, care este sub paza voastră [epis-

kopountes]. (1 Petru 5:1–2) 

Prezbiterii ca episcopi 

În întâlnirea sa finală cu prezbiterii din Efes, Pavel 

le-a reamintit că Duhul Sfânt îi pusese în congregație ca 

„episcopi”, pentru a păstori poporul lui Dumnezeu răs-

cumpărat cu sânge: 
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Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și i-a chemat pe 

prezbiterii [presbyteroi] Bisericii. Când au venit la el, 

le-a zis:... „Luați seama dar la voi înșivă și la toată 

turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să 

păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu 

însuși sângele Său”. (F.A. 20:17–18, 28) 

Termenul grec pe care Pavel îl folosește pentru prez-

biter este presbyteros (pronunțat, pres-bi-ter-os). În verse-

tele citate mai sus, Pavel asociază termenul episcop cu 

prezbiterii și lucrarea de păstorire și păzire a „bisericii lui 

Dumnezeu”. Așadar, este evident că termenii episcop și 

prezbiter se referă la același grup de slujitori oficiali, iar 

Pavel folosește alternativ cei doi termeni. Astfel, orice pasaj 

care are de-a face cu episcopii este aplicabil oricărui alt pa-

saj care vorbește despre prezbiteri, și viceversa. De aceea, 

oricare ar fi funcțiile atribuite prezbiterilor, acestea trebuie 

atribuite și episcopilor, și viceversa (de exemplu, episcopi 

în 1 Tim. 3:1–7, și prezbiteri în 1 Tim. 5:17–25). 

Există o pluralitate de episcopi și prezbiteri 

Bisericile din Filipi și Efes aveau ambele câte un grup 

de episcopi sau prezbiteri oficiali, așa că Pavel folosește for-

mele la plural, „episcopi” și „prezbiteri”, pentru a-i descrie 

pe acești reprezentanți oficiali ai bisericilor.3 Totuși, când 

enumeră cerințele calificative pentru această slujire, el fo-

losește forma la singular, „episcop”. În 1 Timotei 3:2 și Tit 

 
3 F.A. 20:17, 28; Filip. 1:1; 1 Tim. 4:14; 5:17. 
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1:7, această formă este denumită singularul generic, situa-

ție în care un substantiv la singular reprezintă o întreagă 

clasă sau categorie. Când folosește termenul în acest fel, 

Pavel nu se referă la numărul episcopilor dintr-o biserică, 

ci folosește singularul, episcop, cu rol reprezentativ pen-

tru toți episcopii.4  

Acest aspect este important, pentru că unii teologi 

înțeleg folosirea la singular a termenului „episcop” din 1 

Timotei 3:2 și Tit 1:7 pentru a susține că exista un singur 

episcop la fiecare biserică de casă, și că toți episcopii din 

diferitele biserici de casă dintr-un oraș alcătuiau echipa 

de prezbiteri din acel oraș.  

Totuși, această teorie nu este în acord cu învățătura 

generală a Noului Testament legată de supravegherea 

pastorală a unei singure biserici de către o echipă de prez-

biteri.5  

Orice pasaj care are de-a face cu episcopii 
este aplicabil oricărui alt pasaj care vor-
bește despre prezbiteri, și viceversa. 

 
4 Pavel folosește liber singularul generic femeie, văduvă, prezbiter și slujitor al 
Domnului când se referă la categorii speciale de oameni (1 Tim. 2:11–14; 5:5, 19; 2 

Tim. 2:24). Singurele situații când Pavel folosește termenul episcop la singular sunt 

listele sale de trăsături calificative pentru slujire (1 Tim. 3:2; Tit 1:7). În ambele 
cazuri, termenul episcop este precedat de construcția la singular, „dacă cineva” (1 

Tim. 3:1; Tit 1:6). Totuși, când se adresează direct prezbiterilor, Pavel folosește 

forma la plural, pentru că se adresează unui sfat de episcopi, nu unui singur episcop 

(Filip. 1:1; F.A. 20:28). 
5 F.A. 14:23; 20:17, 28; Filip. 1:1; 1 Tim. 4:14; Iacov 5:14–15; 1 Petru 5:1–5. v. și 

Benjamin L. Merkle, The Elder and Overseer: One Office in the Early Church, Studies 

in Biblical Literature (New York: Peter Lang, 2003). 
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Caracter și funcții 

Deși termenii episcop și prezbiter se referă la același 

slujitor oficial al bisericii, ei nu sunt niște termeni sinonimi 

întru totul. Fiecare dintre ei accentuează aspecte diferite 

ale slujirii. Termenul prezbiter vorbește despre maturita-

tea spirituală, despre experiența, înțelepciunea și caracte-

rul acelui slujitor.  

În traducerea din limba greacă a Vechiului Testa-

ment, un prezbiter era un lider recunoscut și matur al co-

munității. Termenul episcop pune accentul pe ideile de su-

pervizare oficială, de ocrotire, protecție, cârmuire și gesti-

une. Ambele titluri sunt necesare pentru a surprinde con-

ceptele biblice legate de ceea ce este chemat să fie, în ca-

racter și funcțiuni, un lider al bisericii locale. 

Când studiem orice doctrină biblică, este important 

să ne amintim că termenii și sensul original al acestora, 

așa acum sunt folosiți de autorii sacri, contează foarte 

mult dacă vrem să căpătăm o înțelegere corectă a gându-

rilor și învățăturii autorilor.  

Autorii Noului Testament nu au evitat la întâm-

plare termeni precum „preot”, „domn”, „stăpân” și 

„rege” atunci când i-au descris pe slujitorii oficiali ai bi-

sericii locale. Acești termeni nu se potrivesc naturii unice 

de familie a frățietății creștine sau realităților uimitoare 

ale trupului lui Hristos, Biserica, trup locuit de Duhul 

Sfânt. Este foarte important că autorii Noului Testament 
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nu pun accent pe titluri înalte sau sacre pentru liderii 

bisericii locale.6 Aceste lucruri aveau să se petreacă la 

câteva secole după aceea. 

Diferitele denominații folosesc termeni diferiți pen-

tru a-și descrie liderii, precum „pastor”, „slujitor”, „pre-

dicator”, „rector”, „episcop”, „prezbiter” sau „preot”. În-

trucât aici avem de-a face cu un studiu biblic pe tema di-

aconilor, vom folosi terminologia Noului Testament și 

conceptele lui pentru a-i descrie pe cei care au rolul oficial 

de lideri ai bisericii locale. 

Întrucât termenul prezbiteri este folosit mai des de 

către bisericile de astăzi decât termenul episcopi, vom fo-

losi acest termen mai frecvent de-a lungul acestei cărți. Câ-

teodată, termenii păstor sau pastor sunt folosiți cu referire 

la prezbiteri pentru a clarifica faptul că, în Noul Testament, 

conceptul creștin de prezbiter este pastoral în natura lui. 

(Substantivul pastor provine din latină, vorbește despre un 

păstor, și este folosit în mod obișnuit pentru a-i identifica 

pe reprezentanții oficiali ai bisericii locale.) Deși prezbiterii 

nu sunt intitulați păstori sau pastori în Noul Testament,7 ei 

 
6 Matei 23:8-12: Voi să nu vă numiți Rabi! Fiindcă Unul singur este Învățătorul 

vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați. Și ,Tată’ să nu numiți pe nimeni pe pământ; 
pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. Să nu vă numiți 

,Dascăli’; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. Cel mai mare dintre voi 

să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit; și oricine se va smeri, va 
fi înălțat. 
7 Efeseni 4:11 se referă astfel la păstorii dați de Duhul: „Și El i-a dat pe unii apostoli; 

pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători”. Aici, Pavel vor-
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sunt cei însărcinați de Scriptură să păstorească turma lui 

Dumnezeu. De aceea, ei sunt păstori. 

PREZBITERII BIBLICI SUNT ECONOMII LUI 

DUMNEZEU PENTRU CASA LUI, BISERICA 

Tit 1:7 ne oferă o idee importantă despre conceptul 

biblic al episcopului/prezbiterului. În acest pasaj, Pavel 

folosește metafora unui econom pentru a ajuta la defini-

rea învățăturii biblice despre episcopi sau prezbiteri: 

Să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am 

poruncit: căci episcopul, ca econom al lui Dumne-

zeu, trebuie să fie fără prihană. (Tit 1:5, 7) 

Pentru a descrie poziția și rolul episcopului în „casa 

lui Dumnezeu” (1 Tim. 3:15), Pavel folosește termenul 

grec econom (oikonomos), cu sensul de administrator al 

unei averi sau al unei case. În lumea antică, administra-

torul casei sau al unei averi avea o autoritate deosebită 

asupra operațiunilor gospodăriei și asupra acelora care 

slujeau în casă. Cu toate acestea, economul era sub auto-

ritatea stăpânului, proprietarul casei sau al acelei averi. 

Anthony C. Thiselton explică: 

Această slujire includea în mod normal responsabi-

litatea de supraveghere a bugetului gospodăriei, 

 
bește despre persoanele cu daruri date de Duhul, nu despre calitatea de epis-

cop/prezbiter. Nu toți păstorii dați de Duhul trebuie să fie prezbiteri. Slujba de 
prezbiter este una de păstorire a trupului, dar anumiți prezbiteri, nu toți, sunt păs-

tori dăruiți de Duhul (1 Tim. 5:17). Începând cu ediția din 2007, Biblia ESV folosește 

termenul păstori în Efeseni 4:11, în loc de pastori în ediția 2001. 
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achizițiile, cheltuielile, alocarea resurselor, colecta-

rea datoriilor și gestiunea generală a gospodăriei, 

dar totul se făcea în limitele direcțiilor agreate de 

angajator sau de capul familiei.8  

Slujba unui econom era aceea de a-l elibera pe stă-

pânul lui de responsabilitățile și gestiunea zilnică a gos-

podăriei, așa încât acesta să se ocupe de lucruri mai im-

portante. Pentru a-și face treaba bine, economul trebuia 

să fie un manager competent și vrednic de încredere. Aici, 

în pasajul nostru, accentul este pus pe episcopi ca eco-

nomi ai lui Dumnezeu. 

Rolul și cerințele calificative ale economului lui Dum-

nezeu 

Calitatea episcopului/prezbiterului de econom al lui 

Dumnezeu este de o importanță deosebită. Dumnezeu de-

semnează prezbiterii ca având rolul de economi și îi de-

leagă fiecăruia dintre ei autoritatea de a cârmui casa Lui 

– biserica.9 Aceasta este o poziție și un rol de o mare res-

ponsabilitate. Autoritatea economului vine de la Dumne-

zeu, nu de la biserică. Dumnezeu le va cere socoteală prez-

biterilor pentru slujirea lor ca economi ai Lui. 

La fel cum, în vremea lui Pavel, economul unei case 

primea responsabilități legate de gestiunea fondurilor și 

 
8 The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, NIGTC 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 336; și Ceslas Spicq, TLNT, 2: 568–75. 
9 În mod asemănător, conform cu F.A. 20:28, prezbiterii care erau înaintea lui Pavel 

fuseseră puși episcopi în biserică de Duhul Sfânt. 
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a oamenilor, economul lui Dumnezeu trebuie să cârmu-

iască resursele bisericii, să planifice bugete, să delege sar-

cini, să încurajeze folosirea darurilor de către membri, să 

rezolve probleme, să ia decizii, să stabilească reglemen-

tări ale bisericii, să înființeze structuri pentru realizarea 

lucrărilor specifice și să conducă una sau mai multe lu-

crări ale bisericii.  

Mai mult, el trebuie să propovăduiască atent Cu-

vântul, să judece probleme și doctrine, să ofere sfaturi și 

educație, să soluționeze conflictele dintre membri și să se 

îngrijească de cei din familia bisericii care nu pot să aibă 

grijă de ei înșiși. 

Întrucât prezbiterii sunt economii lui Dumnezeu 

pentru casa lui Dumnezeu, ei trebuie să satisfacă cerințele 

lui Dumnezeu, pe care Pavel le descrie în 1 Timotei 3:1–7 

și Tit 1:5-9. Un prezbiter trebuie să fie fără prihană, băr-

batul unei singure femei, trebuie să fie serios, înfrânat, 

cinstit, respectabil, ospitalier, blând, iubitor de bine, 

sfânt, disciplinat, un bun cârmuitor al propriei case și să 

aibă o bună reputație din partea celor din afara bisericii.  

De asemenea, el nu poate fi arogant, nestăpânit, 

violent, certăreț, bețiv, iubitor de bani sau convertit re-

cent. Economul lui Dumnezeu trebuie să aibă abilitatea 

de a educa poporul Lui în învățătura sănătoasă și să îi 

confrunte pe cei care contrazic doctrina sănătoasă (Tit 

1:5-9).  
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Un mijloc crucial de evaluare a abilității cuiva de a 

fi econom al casei lui Dumnezeu ține de abilitatea de a-și 

cârmui propria casă. Importanța critică a acestei cerințe 

este accentuată de întrebarea retorică pe care Pavel o 

pune în 1 Timotei 3:5: „Căci dacă cineva nu știe să-și câr-

muiască bine casa, cum va îngriji de Biserica lui Dumne-

zeu?” Răspunsul la acea întrebare este un categoric nu – 

el nu poate îngriji cu competență de biserica lui Dumne-

zeu dacă nu își poate cârmui bine propria casă. 

Termenul grec tradus prin „a îngriji” (epimeleo-

mai)10 comportă ideea unei atenții personale și sârguinci-

oase, iar în acest caz, pe cea a îngrijirii atente de diferitele 

nevoi ale „bisericii lui Dumnezeu”. Așa cum sublinia co-

mentatorul biblic Andreas Köstenberger, expresia „‚bise-

rica lui Dumnezeu subliniază sacralitatea și responsabili-

tatea solemnă a grijii pentru poporul lui Dumnezeu”.11  

Dumnezeu desemnează prezbiterii cu rolul 
de economi și îi deleagă fiecăruia dintre ei 
autoritatea pentru a cârmui casa Lui – bi-
serica... Autoritatea economului vine de la 
Dumnezeu, nu de la biserică. Dumnezeu le 
va cere socoteală prezbiterilor pentru slu-
jirea lor ca economi ai Lui. 

 
10 v. Celas Spicq, TLNT, 2: 47–53. 
11 Commentary on 1–2 Timothy & Titus, Biblical Theology for Christian Proclama-

tion (Nashville, TN: B&H, 2017), 130. 
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PREZBITERII BIBLICI SUNT CHEMAȚI                

SĂ PĂSTOREASCĂ TURMA LUI DUMNEZEU 

Haideți să privim din nou la avertismentul profetic 

și apostolic al lui Pavel adresat prezbiterilor efeseni. Îna-

inte să se despartă de ei, Pavel i-a îndemnat astfel: 

Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste 

care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Bi-

serica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sân-

gele Său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor 

vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma; 

și se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor 

învăța lucruri stricăcioase, ca să îi tragă pe ucenici 

de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă 

aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am înce-

tat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. (F.A. 

20:28–31) 

Nu pot sublinia suficient de mult importanța teolo-

gică și practică a acestui îndemn apostolic pentru felul în 

care înțelegem rolul prezbiterilor din Noul Testament. 

Am greși foarte grav dacă am aborda teoretic acest pasaj, 

căutând subtilități teologice, dezbătând acuratețea expri-

mării lui Luca sau găsind doar probleme în acest pasaj. 

Mesajul lui Pavel este foarte clar, solemn, și o chestiune 

de viață și moarte pentru toate bisericile: păziți turma 

răscumpărată cu sângele lui Dumnezeu, pentru că lupii 

răpitori sunt gata să se năpustească asupra ei! Această în-

sărcinare scoate la iveală opinia deosebită pe care Pavel o 

avea despre prezbiterii bisericii și despre lucrarea lor. 
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Pavel le-a amintit clar prezbiterilor că Duhul Sfânt 

îi pusese în biserică în calitatea și slujba de episcopi. Sco-

pul lor specific era acela de a „păstori biserica lui Dumne-

zeu”. Aspectul particular al sarcinii păstoririi, pe care Pa-

vel îl subliniază aici, ține de protejarea și ocrotirea turmei. 

Turma trebuie protejată de lupii care devorează oile, așa 

că prezbiterii păstori trebuie să „fie veghetori” în fața pe-

ricolului constant din partea acestor „lupi răpitori”.  

Acești „lupi răpitori” sunt agenții Satanei, cel rău, 

vrăjmașul, mincinosul, amăgitorul, ispititorul și șarpele.12 

Termenul episcop descrie clar responsabilitatea lor de a 

păzi turma lui Dumnezeu și de a fi activ implicați în ve-

ghere față de pericolul sigur și iminent al ereziilor. 

Chemarea lui Petru către prezbiteri 

Pavel nu este singurul care folosește imaginea fru-

moasă și biblică a păstoririi pentru a-i descrie pe prezbi-

teri; apostolul Petru face același lucru. Și el le cere prez-

biterilor să păstorească turma lui Dumnezeu.  

Petru face același apel atunci când se adresează 

unui număr mai larg de biserici ce existau în „Pont, Gala-

tia, Capadocia, Asia şi Bitinia” (1 Petru 1:1): 

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi... păstoriți turma 

lui Dumnezeu, care este sub paza voastră (1 Petru 

5:1–2) 

 
12 Matei 13:19, 39; Ioan 8:44; 2 Cor. 11:3, 14–15; 1 Tes. 3:5; Apoc. 12:9. 
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A păstori este un termen figurativ care exprimă la-

tura cârmuirii biblice, în timp ce a priveghea este terme-

nul literal care îl clarifică pe primul. Petru folosește ver-

bele a păstori și a veghea pentru a descrie responsabilită-

țile date de Dumnezeu prezbiterilor. 

Vă rog să observați că Petru nu a menționat nicio-

dată un singur prezbiter, ci doar „prezbiterii”. Pentru Pe-

tru, care scria cam în aceeași perioadă când Pavel a scris 

epistolele 1 Timotei și Tit, prezbiterii sunt cei care „păsto-

resc turma lui Dumnezeu”. Întrucât acești doi apostoli de-

osebiți ai Noului Testament îi îndeamnă pe prezbiteri – 

niciun alt grup sau persoană – să păstorească turma lui 

Dumnezeu, putem concluziona că, în termeni biblici, 

prezbiterii sunt responsabili pentru supravegherea pasto-

rală a bisericii locale. 

PREZBITERII BIBLICI SUNT CHEMAȚI SĂ           

PROPOVĂDUIASCĂ ȘI SĂ APERE EVANGHELIA 

Tit 1:9 este unul dintre cele mai importante versete 

pentru definirea conceptului lui Pavel de prezbiteri/epis-

copi. El implică faptul că toți prezbiterii biblici trebuie să 

fie în măsură să propovăduiască Cuvântul și să îi înfrunte 

pe învățătorii falși. Astfel, prezbiterii păstori sunt ocroti-

torii și transmițătorii învățăturii apostolilor: „Cuvântul 

adevărat [Evanghelia], care este potrivit cu învățătura 

[apostolilor]”. 
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[Episcopul/prezbiterul] să se țină de Cuvântul ade-

vărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să 

fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și 

să-i înfrunte pe potrivnici. (Tit 1:9) 

Acest pasaj subliniază o diferență importantă între 

prezbiter și diacon. Un prezbiter trebuie să aibă abilitatea 

de a da învățătură și de a apăra doctrina sănătoasă, ceea 

ce nu este cerut din partea unui diacon. 

Unii prezbiteri trudesc în propovăduire și învățătură 

Deși Scriptura cere ca toți prezbiterii să fie în stare 

să dea învățătură și să apere adevărul Evangheliei, unii 

prezbiteri sunt lideri dăruiți de Duhul, iar alții sunt învă-

țători dăruiți de Duhul, care „se ostenesc cu propovădui-

rea și cu învățătura”. Pentru truda lor sârguincioasă, 

prezbiterii învățători cu daruri de la Duhul Sfânt sunt în-

vredniciți pe bună dreptate să primească o „îndoită cin-

ste” din partea congregației. Pavel explică această cinste 

în termenii unei plăți meritate: 

Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de 

îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propo-

văduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci 

Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră 

bucate” și „Vrednic este lucrătorul de plata lui”. (1 

Tim. 5:17-18) 

Acești învățători dăruiți de Duhul sunt aproape si-

gur „păstorii” dați de Hristos (poimenes) pe care Pavel îi 
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menționează în Efeseni 4:11, și care, alături de ceilalți în-

vățători, sunt chemați să îi „desăvârșească [echipeze] pe 

sfinți, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului 

lui Hristos” (Efes. 4:12). Planul lui Dumnezeu este ca 

acești prezbiteri și ceilalți învățători să împlinească rolul 

critic al educării poporului lui Dumnezeu pentru a-i pre-

găti pe membrii acestuia pentru lucrarea lor în trupul lui 

Hristos. 

Un prezbiter trebuie să aibă abilitatea de a 
da învățătură și de a apăra doctrina sănă-
toasă, ceea ce nu este cerut din partea unui 
diacon. 

PREZBITERII BIBLICI AU GRIJĂ DE CEI SLABI 

Pavel își încheie cuvântarea față de prezbiterii efe-

seni prin a se concentra pe un aspect diferit al slujbei păs-

toririi. El face un apel la prezbiteri să îi „ajute pe cei slabi”: 

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat 

că, lucrând astfel, trebuie să îi ajutați pe cei slabi și 

să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, 

care însuși a zis: „Este mai ferice să dai decât să pri-

mești”. (F.A. 20:35) 

„Cei slabi” sunt cei care nu pot să își asigure nevoile 

de bază fizice și materiale13 din cauza vârstei, bolii, handi-

capului, sărăciei, statutului social sau a oricărui alt motiv 

 
13 „slab” (astheneō): „a trece prin lipsuri materiale, a fi în nevoie” (BDAG, 142). 
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legitim. De aceea, Pavel nu se referă la creștinii slabi spiri-

tual, ci la cei care au nevoie de ajutor financiar, medical sau 

personal. Prin folosirea expresiei „trebuie” și prin a-L cita 

pe Domnul Isus, Pavel a stabilit ca parte din responsabili-

tatea acestor prezbiteri și a celorlalți învățători mandatul 

biblic și obligația morală de a se asigura că membrii „slabi” 

ai turmei lui Dumnezeu primesc grija adecvată. 

Pavel a stabilit ca parte din responsabilitatea 
acestor prezbiteri și a celorlalți învățători 
mandatul biblic și obligația morală de a se 
asigura că membrii „slabi” ai turmei lui Dum-
nezeu primesc grija adecvată. 

Exemple de generozitate și grijă 

Prezbiterii biblici trebuie să fie modele practice de 

sârguință și generozitate inimoasă. Prin propriul exem-

plu, Pavel a stabilit tonul moral și spiritual corect pentru 

biserică: 

Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru tre-

buințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate 

privințele v-am dat o pildă, și v-am arătat că, lu-

crând astfel, trebuie să îi ajutați pe cei slabi. (F.A. 

20:34–35) 

Majoritatea prezbiterilor cărora Pavel le-a vorbit în 

Faptele Apostolilor 20 trebuiau să-și asigure propriile ne-

voi materiale printr-un fel de muncă. Câțiva dintre ei 

aveau să fie susținuți complet sau parțial de biserică. De 
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aceea, Pavel a citat propriul exemplu de slujire seculară, 

de dărnicie jertfitoare și de preocupare pentru cei slabi, 

pentru ca prezbiterii efeseni să îl imite.  

Folosind banii câștigați din slujbele lor, prezbiterii 

erau chemați să se îngrijească de cei care aveau nevoie de 

ajutor financiar. 

SUMAR 

Un grup de prezbiteri biblici nu este un comitet pa-

siv, ineficace și neimplicat, ci un sfat lăsat de Duhul și for-

mat din păstori implicați și calificați, care păstoresc îm-

preună turma lui Dumnezeu.  

În termeni biblici, prezbiterii sunt episcopii, păsto-

rii, economii, învățătorii și liderii bisericii locale. Ei sunt 

bărbați care doresc să îngrijească de biserica lui Dumne-

zeu și care sunt fără reproș în caracter, cunoscători ai 

Scripturii, sănătoși în doctrină și capabili să propovădu-

iască Cuvântul și să protejeze biserica de învățătorii falși.  

Această responsabilitate îi dă o viață nouă încurajă-

rii făcută de Pavel prin care spunea că, „dacă râvnește ci-

neva să fie episcop, dorește un lucru bun” [o lucrare bună, 

nobilă, lit. ESV] (1 Tim. 3:1). 

În lumina acestor învățături despre prezbiterii bi-

blici, suntem pregătiți să investigăm tema diaconilor No-

ului Testament: Cine sunt diaconii? Ce fac ei? Care este 

relația lor cu prezbiterii? 
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Elemente esențiale de reținut: 

1.  Pentru creștinii bine întemeiați în Scriptură, ro-

lul prezbiterilor sau al episcopilor este definit de învăță-

tura clară a Noului Testament. 

2.  Termenii episcop și prezbiter, chiar dacă nu sunt 

sinonimi, se referă la același grup de slujitori oficiali, și 

sunt folosiți alternativ de către Pavel atunci când el des-

crie funcțiunile, caracterul, cerințele calificative și rolul 

acestora. 

3.  Ca economi ai lui Dumnezeu, prezbiterilor le-a 

fost încredințată responsabilitatea și autoritatea de a câr-

mui „casa lui Dumnezeu”, o sarcină serioasă pentru care 

ei vor da socoteală înaintea Stăpânului lor. 

4.  Apostolii Pavel și Petru îi îndeamnă pe prezbiteri 

să păstorească și să cârmuiască biserica locală. Diaconilor 

nu li se dă niciodată o astfel de însărcinare. 

5.  Parte din obligația de păstorire a prezbiterilor 

este să îngrijească de membrii „slabi” ai familiei lui Dum-

nezeu. 

RESPONSABILITĂȚILE PREZBITERILOR                    

BIBLICI (EPISCOPI) 

• Conducerea bisericii lui Dumnezeu (1 Tim. 5:17) 

• Cârmuire: supervizare, gestionare (1 Petru 5:2) 
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• Învățarea copiilor lui Dumnezeu din Cuvânt (1 

Tim. 3:2; 2 Tim. 2:2; Tit 1:9) 

• Echiparea și pregătirea sfinților pentru lucrarea 

creștină (Efes. 4:11–12) 

• Străduința în predicare și darea de învățătură (1 

Tim. 5:17) 

• A fi modele de lideri creștini (1 Petru 5:3) 

• Păstorirea întregii biserici (1 Petru 5:2): hră-

nire, protejare, cârmuire și vindecare (F.A. 

20:28) 

• Judecarea disputelor doctrinare (F.A. 15:2–30; 

16:4; 21:20–25) 

• Păzirea bisericii de învățătorii falși (F.A. 20:28–

31; Tit 1:9–10) 

• Îngrijirea bisericii lui Dumnezeu (1 Tim. 3:5) 

• Ajutorarea celor slabi din biserică (F.A. 20:35) 

• Rugăciunea pentru cei bolnavi și ungerea lor cu 

untdelemn (Iacov 5:14–15) 

• Punerea mâinilor peste anumiți membri cu da-

ruri (1 Tim. 4:14) 

• Gestionarea finanțelor bisericii (F.A. 11:29–30; 

1 Petru 5:2) 
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• Reprezentarea bisericii lor locale în fața altor bi-

serici (F.A. 11:30; 15:4, 22–23; 21:18–19) 

• Darea de socoteală înaintea lui Dumnezeu Tatăl 

(Evrei 13:17). 
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3 
DIACONII, AJUTOARELE              

PREZBITERILOR 

Odată ce am analizat învățătura biblică despre epis-

copii bisericii, putem înțelege mai bine conceptul lui Pavel 

despre diaconi. 

Un factor critic în studiul nostru este utilizarea ter-

menului grec diakonos din Filipeni 1:1, 1 Timotei 3:8–12, 

și o utilizare posibilă, dar discutabilă, în Romani 16:1. Din-

tre cele 21 de apariții ale termenului diakonos în epistolele 

lui Pavel, numai trei dintre acestea sunt traduse prin tran-

sliterație folosind termenul „diaconi” (Filip. 1:1; 1 Tim. 

3:8, 12). În aceste pasaje, Pavel folosește diakonoi (la plu-

ral) făcând referire la anumiți slujitori oficiali ai bisericii 

care sunt asociați episcopilor. Mai mult, Pavel folosește 

termenul într-un sens pozitiv și onorabil, nu într-un fel 

care implică o muncă servilă. Am auzit despre pretențiile 

unora cum că termenul diakonos ar avea sensul unui slu-

jitor de jos care șterge mesele, implicația fiind aceea că 

diaconii fac cele mai de jos slujiri din biserică, cum ar fi 

curățenia în băi și spălarea pardoselilor. Cu siguranță că 

nu acesta este cazul nici în Filipeni 1:1 și nici în 1 Timotei 
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3:8–13, principalele texte care tratează tema diaconilor. 

În aceste pasaje, diaconii ocupă clar o poziție de autoritate 

recunoscută și conduc în anumite responsabilități oficiale. 

În fapt, Pavel afirmă că cei care slujesc bine vor căpăta pen-

tru ei înșiși stima și prețuirea congregației (1 Tim. 3:13). 

În ambele pasaje, Pavel face o legătură între diaco-

nii și episcopii bisericii. Episcopii și diaconii deopotrivă 

sunt reprezentanți oficiali ai bisericii, care au fost cerce-

tați și aprobați de către biserică și liderii ei ca fiind califi-

cați scriptural pentru slujirile lor. Slujitorii oficiali desem-

nați ca episcopi (episkopoi) supervizează întreaga biserică 

(F.A. 20:28; Tit 1:7), așa că este important că diaconii sunt 

menționați alături de ei și că Pavel îi așază pe diaconi după 

episcopi în ordinea în care îi menționează. Este clar că 

slujitorii oficiali ai bisericii pe care Pavel îi denumește dia-

konoi slujesc sub conducerea episcopilor. Dar ce anume 

știm despre relația dintre episcopi și diaconi și despre fe-

lul în care diaconii trebuie să slujească? În acest capitol 

voi căuta să arăt că diaconii sunt ajutoarele oficiale ale 

prezbiterilor. Deși există anumiți teologi care susțin 

această perspectivă,1 ei aduc rareori dovezi în susținerea 

 
1 Printre susținătorii acestei perspective sunt: Hermann Cremer, Biblio-Theological 

Lexicon of New Testament Greek, 4th ed. (Edinburgh: T&T Clark, 1895), 178; Wal-
ter Lock, The Pastoral Epistles, ICC (Edinburgh: T&T Clark, 1924), 34–35; E. F. 

Scott, The Pastoral Epistles, MNTC (London: Hodder and Stoughton, 1936), 34; R. 

C. H Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Colossians, to the Thes-
salonians, to Timothy, to Titus and to Philemon (Minneapolis, MN: Augsburg, 

1937), 592; E. K. Simpson, The Pastoral Epistles (Grand Rapids: 1954), 55; Eduard 

Schweizer, Church Order in the New Testament (Naperville, IL: Allenson, 1961), 
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ei. În acest capitol, voi prezenta dovezile lingvistice și con-

textuale asupra faptului că diakonoi sunt ajutoarele epis-

kopoi (episcopilor). 

DIACONII CA ASISTENȚI 

Pretenția că diaconii sunt asistenți ai episcopi-

lor/prezbiterilor se bazează pe câteva argumente. Amin-

tiți-vă că cei credincioși din Berea au cercetat cu atenție 

pretențiile marelui apostol Pavel pentru a vedea dacă 

acestea erau în acord cu Sfânta Scriptură. Acest lucru a 

cerut timp și efort. Vă încurajez să faceți acest lucru cu 

argumentele prezentate în acest capitol. 

1. Asistent,  un sens posibil al termenului diakonos 

În ultimii ani, teologii au arătat că există o gamă 

mai largă de sensuri pentru familia de cuvinte având ca 

 
199; J. N. D. Kelly, The Pastoral Epistles: I Timothy, II Timothy, Titus, BNTC (Lon-

don: Adam & Charles Black, 1963), 81; Gerald F. Hawthorne, Philippians, WBC 

(Waco, TX: Word, 1983), 9 (o posibilă interpretare); Thomas C. Oden, First and 
Second Timothy and Titus: Interpretation (Louisville, KY: John Knox, 1989), 147; 

John N. Collins, Diakonia: Reinterpreting the Ancient Sources (New York: Oxford 

University Press, 1990), 237, 243, 337; R. Alastair Campbell, The Elders: Seniority 
within Earliest Christianity (Edinburgh: T&T Clark, 1994), 134, 199–200; Daniel 

Arichea and Howard Hatton, Handbook on Paul’s Letters to Timothy and to Titus 

(New York: United Bible Society, 1995), 72; The Oxford Dictionary of the Christian 
Church, ed. F. A. Cross (New York: Oxford Press, 1998), 455; BDAG, „diakonos” 

[2000], 230–31, [acest lexicon este abreviat ca BDAG, Bauer-Danker-Arndt-Gin-

grich, Ediția a 3-a]; Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus, NICNT 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 262, 267; Benjamin Fiore, Sacra Pagina: The Pas-

toral Epistles (Collegeville, MN: Liturgical, 2007), 80–82; Paul Trebilco, The Early 

Christians in Ephesus from Paul to Ignatius (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 458–

59, 523 (o posibilă interpretare); Carolyn Osiek, „Deacon”, in The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible, vol. 2, ed. Katharine D. Sakenfeld, (Nashville, TN: Abingdon, 

2007), 2: 49; Joseph H. Hellerman, Philippians, EGGNT (Nashville, TN: B&H Aca-

demic, 2015), 12. 
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rădăcină diakon- decât se credea anterior. Acest grup de 

cuvinte poate să cuprindă sensuri variate, de la ideea unui 

mesager sacru, trimis divin (adică un ambasador sau emi-

sar),2 până la cea de servitor smerit la mese, asemenea 

unui sclav, sau a unui slujitor în casă, ori chiar a unui ofi-

cial autorizat, cu autoritate, trimis să împlinească po-

runca unui superior.3 Astfel, nu orice utilizare a diakonos 

are pur și simplu sensul de „slujitor” sau comportă o co-

notație de jos sau servilă. De aceea, trebuie să interpretăm 

diakonos și termenii lui derivați, diakoneō și diakonia, în 

limitele contextelor specifice în care aceștia sunt folosiți. 

Ca parte din teza sa doctorală, Clarence D. Agan III 

a realizat un studiu lexical detaliat al grupului de cuvinte 

diakon- (diakoneō, diakonia, diakonos).4 El a examinat 

770 utilizări ale grupului de cuvinte din surse seculare, 

ebraice și creștine datând din secolul al II-lea î.d.Hr. și 

 
2 Collins, Diakonia, 96–132. 
3 Collins, Diakonia, 133–49. v. Josephus, Jewish Antiquities 9.25. 
4 “Like the One Who Serves: Jesus, Servant-Likeness, and Self-Humiliation in the 

Gospel of Luke”, PhD dissertation (University of Aberdeen, 1999). v. și Clarence D. 
Agan, III, “Deacons, Deaconesses, and Denominational Discussions: Romans 16:1 

as a Test Case,” Presbyterion: Covenant Seminary Review, 34/2 (Fall 2008), 105–

08. Agan urmărește, nu lipsit de critică, cartea importantă a lui John Collins, Dia-
konia: Re-interpreting the Ancient Sources (op. cit.). El caută să corecteze unele 

dintre dezechilibrele și ajustările exagerate ale lui Collin. De asemenea, de o im-

portanță deosebită pentru unele aplicații specifice pe care Collins le face pentru 
anumite texte ale Noului Testament sunt Andrew Clarke, Serve the Community of 

the Church: Christians as Leaders and Ministers (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 

234–47; și A Pauline Theology of Church Leadership (New York: Bloomsbury, 

2008), 60–67. Acordul cu perspectiva lui Collins asupra diaconilor ca asistenți ai 
episcopilor nu trebuie înțeles ca și cum aș susține toate concluziile sau interpretă-

rile lui, întrucât unele dintre ele sunt eronate, cum ar fi cele pe marginea textelor 

din F.A. 6:1–7, Marcu 10:45 (v. Deacons and the Church, 28–35, 58). 
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până în secolul al III-lea d.Hr.. Studiul lui Agan a rămas 

până astăzi cel mai cuprinzător și examinează cel mai 

mare număr de apariții a termenilor din familia de cu-

vinte diakon. 

Ca rezultat al cercetării sale, Agan propune 4 utili-

zări ale familiei de cuvinte diakon: 

(1) slujirea la mese: un servitor, ospătar, cu respon-

sabilități de a servi hrana și băutura, de a sluji la 

mese, de a servi hrana sau de a găti o masă (Luca 

17:8; Ioan 2:9).5 Această folosire a familiei de cuvinte 

diakon- este cea mai cunoscută printre creștini. 

(2) ajutor în gospodărie: un slujitor în casă sau 

sclav cu rolul de realiza o gamă variată de activități 

în gospodărie sau de a ajuta la împlinirea nevoilor 

personale ale stăpânului (Matei 25:44; Ioan 12:26). 

(3) comunicare sau livrare: un mesager trimis ofi-

cial, un emisar sau curier care trimite un mesaj sau 

un obiect în numele altuia (Rom. 16:1; 2 Cor. 3:3; 

Efes. 3:7-9).6  

(4) agent sau instrument: unul care împlinește voia 

altuia sau o sarcină în numele altcuiva. În multe 

 
5 John Collins afirmă că, „în cazul acestui grup de cuvinte, este adevărat că referința 

la slujirea la mese este cea mai comună referință unică”, care apare „aproape într-
un sfert dintre toate situațiile” (Diakonia, 75). 
6 Dieter Georgi face propria cercetare a familiei vechi de cuvinte diakon și vorbește 

despre sensul de mesager sacru al termenului diakonos. El pretinde că diaconii sunt 

mesageri și propovăduitori ai Evangheliei, niciodată slujitori în lucrări de binefa-
cere. Ei sunt misionarii sau evangheliștii bisericii (The Opponents of Paul in Second 

Corinthians [Philadelphia: Fortress, 1986], 27–32). Totuși, el nu a câștigat mulți 

susținători ai opiniei sale că diaconii sunt misionari, predicatori sau evangheliști. 
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contexte, ideea este aceea de a împlini o sarcină ca 

subordonat în locul superiorului și comportă sensul 

de a avea autoritatea deplină de a executa sarcina 

delegată de acel superior (F.A. 19:22; Rom. 13:4;7 2 

Cor. 11:15).8 Aceasta este utilizarea cea mai puțin 

frecventă a termenului și se găsește adesea sub 

forma verbelor.9  

Pe baza evaluării sale, Clarence Agan trage conclu-

zia că diakonos din 1 Timotei 3 și Filipeni 1 exprimă ideea 

de „agent” mai degrabă decât pe cea de „servitor la mese” 

(așa cum este sugerat probabil de lucrarea de slujire la 

mese în favoarea săracilor din F.A. 6:1–7). Ideea relevantă 

 
7 BDAG, 230. 
8 Iată câteva exemple ale listei lui Agan de utilizări neblibice, eleniste, ale termenu-
lui diakon cu sensul de agent: 

Verbe: 

Josephus, Jewish Antiquities 9.25, 41; 18.269, 283; 19.42. 
Appian, Roman History 3.12.2; 12.13.90. 

Aristides, To Plato in Defense of the Four 196, 230, 265, 367, 556. 

Substantive: 

Josephus, Jewish Antiquities 11.255; Jewish War 4.388. 
Dio Chrysostom, Discourses 49.8. 

Philo, De Decalogo 177. 

Philo, De Gigantibus 12. 
Philo, De Specialibus Legibus 1.116. 

Philo, De Josepho 123, 242. 

Aristides, To Plato in Defense of Oratory 225, 364, 367. 
Aristides, To Plato in Defense of the Four 266, 590. 

Aristides of Athens, Apology 15. 
9 Collins remarcă: „În ce privește substantivul comun, ideea de agent nu este larg 
reprezentată în folosirea creștină” (Diakonia, 243, 331). Agan spune: „Totuși, în 

acest domeniu final semantic, termenii noștri sunt foarte abstracți, desemnând 

simplu împlinirea voii altcuiva printr-un agent (dacă este vorba despre persoane) 

sau instrument (dacă este vorba despre lucruri), fără a se face referire la hrană și 
băutură, la treburi în casă sau la mesaje ori obiecte ce trebuie livrate (“Deacons, 

Deaconesses, and Denominational Discussions: Romans 16:1 as a Test Case,” 101–

02). 
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în particular pentru cercetarea noastră este că Agan de-

monstrează că unul dintre sensurile posibile ale familiei 

de cuvinte diakon este cel de „agent”.10 El susține că dia-

conii sunt asistenții sau ajutoarele prezbiterilor, aprobați 

de biserică. 

Merită observat că, în urma unor cercetări mai re-

cente legate de grupul de cuvinte diakon,11 a treia ediție a 

dicționarului A Greek-English Lexicon of the New Testa-

ment and Other Early Christian Literature (abreviat ca 

BDAG) prezintă astfel una dintre posibilele definiții ale 

termenului grec diakonos: „cineva care face un anumit lu-

cru la porunca unui superior, sau care este asistent pentru 

cineva”.12 Apoi definițiile date de lexicon pentru termenul 

diakonos, așa cum apare în Filipeni 1:1 și 1 Timotei 3:8, 12 

sunt „ajutor, asistent, ajutător”.13  

2. Eliminarea utilizărilor alternative ale termenului 

diakonos 

Haideți acum să analizăm și să eliminăm celelalte 

utilizări posibile ale termenului diakonos, care nu se po-

trivesc în contextul din 1 Timotei 3:1–13. 

În ultimii ani, teologii au arătat că există o 
gamă mai largă de sensuri pentru familia de 

 
10 Pentru analiza altor exemple din familia de cuvinte diakon- folosite cu sensul de 

agent în literatura extrabiblică, vedeți www.deaconbook.com (în limba engleză). 
11 Pentru a recunoaște gama largă de sensuri, comparați definițiile termenilor dia-
kon- din ediția anterioară (1979) a BDAG cu a treia ediție (2000). 
12 BDAG, 230–31; v. și pag. 919. 
13 BDAG, 230–31. 
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cuvinte având ca rădăcină diakon- decât se 
credea anterior. 

În primul rând, este evident că Pavel nu folosește 

termenul diakonos în 1 Timotei 3:8 cu sensul unui mesa-

ger sau trimis (a treia utilizare a termenului). Nu există 

nimic în textul din 1 Timotei 3:1–13 care să facă referire 

la călătorie, la purtarea unui mesaj sau la slujirea ca tri-

mis special sau ca misionar.  

În al doilea rând, Pavel nu folosește termenul dia-

konos cu sensul unui slujitor în general, un sens nedefinit 

care s-ar putea aplica oricărui creștin (a doua utilizare a 

termenului, aplicat metaforic). Unele biserici susțin că 

oricine slujește în mod regulat în biserică în orice rol este 

un diacon (adică un slujitor). Ele emit această pretenție 

pe baza prezumției că termenul diakonos poate avea sen-

sul de slujitor, nimic mai mult. 

Totuși, teologii biblici resping aproape la unison 

această perspectivă.14 Majoritatea liderilor bisericilor pre-

simt problemele inerente existente în ideea că oricine slu-

jește în biserică ar fi un diacon. Ei înțeleg corect că terme-

nul diakonoi din 1 Timotei 3 și Filipeni 1 se referă la un 

 
14 Există cerințe scripturale ce trebuie satisfăcute înainte ca cineva să poată sluji ca 

diacon sau să fie numit diacon. Astfel de condiții limitează numărul de oameni care 

pot sluji în biserică în calitate de diaconi. Totuși, chiar cei care nu satisfac toate 

cerințele calificative pentru diaconi sunt chemați de Hristos să facă „lucrarea de 
slujire” (Efes. 4:12). Perspectiva că oricine slujește în biserică este un diacon eli-

mină orice deosebire credibilă dintre slujitorii denumiți „diaconi” și toți ceilalți slu-

jitori fără titlu, care sunt chemați să slujească în multe alte căi. 
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număr limitat de slujitori oficiali ai bisericii, nu la fiecare 

persoană ce slujește în vreun fel în biserică. 

Agent sau instrument: unul care împlinește 
voia altuia sau o sarcină în numele al-
tcuiva. În multe contexte, ideea este aceea 
de a împlini o sarcină ca subordonat în lo-
cul superiorului și comportă sensul de a 
avea autoritatea deplină de a executa sar-
cina delegată de acel superior. 

În al treilea rând, deși mulți teologi resping ideea că 

toți cei care slujesc în biserică sunt diaconi, ei totuși cred 

că diakonos din 1 Timotei 3 nu poate avea decât sensul de 

slujitori. Ei îi identifică pe acești slujitori în diferite feluri, 

cum ar fi „slujitori cu daruri”, „slujitori model”, sau „lideri 

slujitori”. Potrivit acestei perspective, se pare că termenul 

diakonos (slujitor) ar fi un titlu dat diferiților oameni din 

biserică, oameni care fac diferite feluri de slujire, cum ar fi 

„ajutor la parcare”,15  coordonarea lucrării audiovizuale a 

bisericii, coordonarea nunților sau conducerea lucrării de 

întâmpinare a oamenilor în biserică. Slujirea de diacon nu 

 
15 Potrivit acestei perspective, diaconii sunt lideri sau coordonatori peste diferite 

slujiri în interiorul și în afara bisericii locale, cum ar fi „să coordoneze slujitorii din 
parcare”: prima responsabilitate a diaconilor este să împlinească nevoile potrivit 

Cuvântului. Ca să fie clar, anumite arii de slujire, cum ar fi ajutarea la parcare, pot 

să nu fie menționate specific în Scriptură, dar ele împlinesc o nevoie specifică legată 

de un mandat scriptural. Un diacon care conduce o echipă de slujire în parcare 
ajută biserica să asculte de porunca biblică de a se întâlni pentru închinare (Evrei 

10:24-25) (David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, 1 & 2 Timothy and Titus, 

CCE [Nashville, TN: Broadman & Holman, 2013], 60). 
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pare să fie o slujire specifică cu o identitate clară, ci mai 

degrabă un titlu dat oamenilor care conduc diverse lucrări 

din biserică. Totuși, această perspectivă este construită pe 

o prezumție lexicală greșită, care insinuează că termenul 

diakonos trebuie să aibă sensul de slujitor și nimic altceva. 

În al patrulea rând, nu există nicio indicație clară în 

contextul din 1 Timotei 3:1–13 că termenul diakonos ar fi 

folosit ca un titlu specializat pentru slujitorii oficiali la 

mese, care îi hrăneau pe săraci (prima utilizare).16  

Nu există markeri contextuali care să sugereze 

vreun lucru care să aibă de-a face cu hrana, slujirea la 

mese sau cu cei nevoiași. Cel mult, aceasta nu poate fi de-

cât o prezumție. O înțelegere mai bună a termenului dia-

konos derivă din asocierea lui apropiată cu episcopii (1 

Tim. 3:1-7) și din poziția subordonată a diaconilor față de 

episcopi. 

3. Asocierea diaconilor cu poziția și autoritatea epis-

copilor 

Cheia pentru a înțelege cine sunt și ce fac diaconii 

din 1 Timotei 3:8–13 este să înțelegem clar cine sunt și ce 

fac slujitorii oficiali cu care ei sunt asociați: adică episco-

pul, priveghetorul, supraveghetorul sau păzitorul (v. cap. 

 
16 Aceasta este perspectiva pe care am avut-o anterior și am argumentat-o în cartea 

mea intitulată The New Testament Deacon: The Church’s Minister of Mercy (Little-
ton, CO: Lewis and Roth), 1992). La vremea când am scris această carte, cercetările 

lui John Collins și ale lui Clarence Agan nu erau disponibile. Ceea ce mi-a schimbat 

perspectiva a fost în special teza doctorală a lui Clarence Agan. 



CAPITOLUL 3. DIACONII, AJUTOARELE PREZBITERILOR  65 

2). Poziția și lucrarea acestuia este denumită „episcop” (v. 

1), despre care Pavel subliniază că este „o lucrare nobilă” 

(v. 1, lit. ESV). Pavel cere ca episcopul să fie în stare să îi 

învețe pe alții Cuvântul lui Dumnezeu și să îngrijească de 

biserica lui Dumnezeu ca un „econom” al casei lui Dum-

nezeu (1 Tim. 3:2, 5; Tit 1:7, 9). 

Ca urmare a poziției proeminente și a rolului lor cri-

tic în biserică, Pavel prezintă o listă de cerințe calificative 

pentru episcopi, una mai lungă decât cea pentru diaconi 

(1 Tim. 3:2–7). Potrivit informației pe care o avem din 

Noul Testament, episcopii/prezbiterii erau desemnați pri-

mii, înaintea diaconilor.  

Bisericile trebuie să aibă episcopi/prezbiteri califi-

cați, dar nu este obligatoriu să aibă și diaconi (ca în Tit 

1:5–10). Episcopii nu au nevoie de diaconi pentru a acți-

ona ca episcopi sau economi ai bisericii locale, așa cum 

voi explica în detaliu în cele ce urmează. 

Termenul corect pentru slujire: În același context 

(1 Tim. 3:1–13), Pavel tratează un alt grup de slujitori ofi-

ciali ai bisericii (denumiți diakonoi) care sunt puși alături 

și subordonați episcopilor, dar cărora nu li se cere să fie 

în stare să dea învățătură și nu li se dă o listă specifică de 

responsabilități. De aceea, pare cel mai probabil ca acești 

slujitori denumiți oficial diakonoi să fie, în fapt, ajutoare 
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sau asistenți ai episcopilor. Ei sunt denumiți diakonoi toc-

mai ca urmare a relației lor cu episkopoi.17  

Așa cum concluzionează John N. Collins, episkopoi 

pot funcționa de unii singuri, dar diaconii trebuie să se 

afle într-o relație cu cineva sau cu un anumit grup de la 

care primesc călăuzire: 

Prin natura termenilor, episkopoi pot să funcțio-

neze fără diakonoi, dar diakonoi nu pot acționa fără 

un mandat din partea episkopos.18  

Astfel, diaconii nu sunt un grup separat și autonom 

de slujitori oficiali, deconectați de grupul prezbiterilor. 

Așa cum indică contextul și termenii înșiși, diakonoi ope-

rează sub cârmuirea episkopoi. Diakonoi îi ajută pe epis-

kopoi prin a-i reprezenta oficial și prin a fi gata să înde-

plinească sarcini care le sunt delegate de către episcopi. 

Cel mai probabil, Pavel a ales termenul specific din 

limba greacă diakonos deoarece, așa cum explică succint 

Clarence Agan,  

Termenul acesta surprinde mai bine funcția inter-

mediară pe care Pavel o avea în minte. El se gândea 

 
17 Dacă diaconii erau asistenții prezbiterilor, ne-am putea aștepta ca Pavel să fi cla-

rificat acest lucru prin a adăuga „ai lor” înainte de diakonoi. În schimb, nu există 
niciun termen clarificator sau frază atașată titlului diakonoi. Totuși, în contextul 

specific al slujitorilor oficiali ai bisericii, termenul diakonoi, în strânsă asociere cu 

episkopos și cu sensul de agent, nu cere existența pronumelui posesiv sau a artico-

lului hotărât. Observați că în 1 Timotei se vorbește în absența articolului hotărât 
despre următoarele persoane: diaconi, v. 8, 12; copii, v. 4, 12; neveste, v. 2, 12; 

bărbați, v. 2, 12 și soții/femei, v. 11. 
18 Collins, Deacons and the Church (Harrisburg, PA: Morehouse, 2002), 92. 
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la un rol care implica a fi simultan în-și-sub autori-

tatea prezbiterilor, dar având autoritate peste con-

gregație ca să îndeplinească sarcinile necesare. Dia-

konos ne oferă o modalitate clară de a spune 

aceasta, dar să lăsăm loc de flexibilitate în ce pri-

vește natura sarcinilor specifice pe care diaconii ar 

putea să le îndeplinească.19  

După cum puteți vedea, ideea că diakonos are sen-

sul de asistent este construită pe dovezi lingvistice și con-

textuale mai obiective decât perspectivele de slujitor la 

mese sau lider slujitor, care sunt nedefinite. 

Ei sunt denumiți diakonoi tocmai ca ur-
mare a relației lor cu episkopoi. 

Relația episcop-diacon: Teologii au speculat foarte 

mult în legătură cu relația dintre diaconi și episcopi. Tra-

ducerea termenului grec diakonos ca asistenți explică ime-

diat relația dintre cele două grupuri, episkopoi și diakonoi. 

Relația dintre episcopi și asistenți nu trebuie văzută ca una 

dintre un stăpân și un slujitor. Episcopii nu sunt stăpânii 

diaconilor, iar diaconii nu sunt niște slujitori de casă ai 

prezbiterilor, slujind oricărei nevoi, sau ifoselor personale 

ale prezbiterilor. Dar dacă diakonos are sensul de asistent 

al prezbiterului în rolul său oficial, aceasta explică într-un 

mod plăcut de ce termenul diakonos a fost folosit astfel și 

surprinde clar relația dintre cele două slujiri. 

 
19 Corespondență electronică personală cu autorul, 7 Iulie 2016. 
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Diaconii îi reprezintă pe prezbiteri/episcopi și acți-

onează în numele lor în slujirea bisericii lui Dumnezeu. 

Rezultă așadar că, asemenea prezbiterilor, ei trebuie să fie 

calificați, cercetați și aprobați de biserică.  

Apoi, ca asistenți ai prezbiterilor și slujitori oficiali 

ai bisericii, diaconii vor exersa o măsură de autoritate ofi-

cială în congregație, dar întotdeauna sub autoritatea prez-

biterilor. 

4. O traducere și explicație simplă 

Titlul de „asistenți” descrie imediat cine sunt diaco-

nii și ce fac ei, fără a fi nevoie de explicații elaborate sau 

de prezumții care nu pot fi dovedite biblic, cum ar fi ideile 

de „slujitori exemplari”, „lideri slujitori” sau „slujitori la 

mese”. 

Ideea de asistenți ai prezbiterilor răspunde la majo-

ritatea întrebărilor legate de rolul diaconilor, nu în deta-

liu, dar în termeni generali care pot fi adaptați oricărui 

format de conducere prin prezbiteri în biserica locală. As-

tfel, ar fi dificil să explicăm folosirea termenului diakonoi 

pentru a-i desemna pe slujitorii oficiali ai bisericii locale 

sau ceea ce fac ei, ori felul în care se află în relație cu prez-

biterii. Simplitatea acestei interpretări a termenului dia-

konos este un argument foarte puternic în favoarea ei. 

Diakonoi ca asistenți: Câteva traduceri ale Bibliei 

în limba engleză redau termenul diakonoi din două pasaje 
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referitoare la diaconi prin cuvântul „asistenți”.20 De 

exemplu, distinsul specialist în greacă Edgar Goodspeed 

traduce diakonoi ca „asistenți” în ambele pasaje din tra-

ducerea sa, The New Testament: An American Transla-

tion. Traducerea lui arată instantaneu cine sunt diakonoi 

și ce fac ei în general: 

Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Isus, către toți 

ucenicii devotați ai lui Hristos Isus care sunt în Filipi, 

alături de supraveghetori și asistenți. (Filip. 1:1) 

La rândul lor, asistenții trebuie să fie serioși, di-

recți, nu dedați la vin sau la câștiguri necinstite... 

Asistenții trebuie să fie căsătoriți o singură dată21 și 

să își gestioneze bine copiii și familiile. Căci cei care 

fac o bună slujire ca asistenți capătă o bună reputa-

ție și o mare îndrăzneală în credința lor în Hristos 

Isus. (1 Tim. 3:8, 12–13) 

Diaconi sau asistenți? Asemenea termenului apos-

tol (emisar), care este o transliterație a termenului grec 

apostolos, termenul diacon face parte din vocabularul fa-

miliar bisericesc pe care voi continua să îl folosesc în 

această carte. În cele mai multe situații, voi traduce dia-

konoi ca diaconi, dar uneori voi reda diakonoi ca asistenți 

 
20 „episcopi și asistenți” (Filip. 1:1), în Charles B. Williams, The New Testament: A 

Private Translation in the Language of the People (Chicago: Moody, 1954). „slujitorii 

bisericii și asistenții lor” (Filip. 1:1) în Richard Francis Weymouth, The Modern Spe-

ech New Testament (New York: Baker & Taylor, 1902). 
21 Majoritatea comentatorilor de astăzi resping traducerea, „să fie căsătoriți o sin-

gură dată” (mias gynaikos andres, „bărbatul unei singure neveste”), în favoarea 

sensului de „credincioșie maritală”. 
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în cele două pasaje principale studiate. Voi reda întot-

deauna apostoloi ca apostoli, nu emisari (sau trimiși, me-

sageri), deși aceea este o traducere corectă, dar nu sun-

tem familiarizați cu ea. Noi nu spunem „cei 12 emisari” 

sau „cei 12 mesageri”, deși ar fi corect, ci „cei 12 apostoli”. 

Astfel, în cele mai multe situații, vom folosi transliterarea 

familiară diaconi atunci când avem de-a face cu termenul 

grec diakonoi. 

5. Nevoia de asistenți oficiali 

Pavel însuși a cerut asistenți care să îl ajute în lu-

crarea de răspândire a Evangheliei. Luca relatează că Ti-

motei și Erast l-au slujit pe Pavel ca „ajutoare” sau „asis-

tenți”: 

A trimis în Macedonia pe doi dintre ajutoarele lui 

[diakonountōn autō], pe Timotei și Erast, iar el [Pa-

vel] a mai rămas câtăva vreme în Asia. (F.A. 19:22) 

Anumiți comentatori și traducători ai Bibliei redau 

verbul grec derivat de la diakonos de aici ca „asistenți”.22 

Din propria experiență de a avea asistenți și de a îngriji 

de biserici, Pavel știa că prezbiterii aveau nevoie de asis-

tenți oficiali. 

 
22 Joseph A. Fitzmyer, C. K. Barrett, Eckhard J. Schnabel, Simon J. Kistemaker, REB, 

NET, NLT, Phillips, Goodspeed; „‚diaconii’ lui sau slujitorii” (Richard B. Rackham); 

„ajutoarele” (NIV, NRSV, GNB). Agan susține totuși că „asistenți” nu este utilizarea 

corectă a termenului în acest context. El susține că termenii „mesageri” sau „curieri” 
se potrivesc mai bine contextului prezent al călătoriilor și răspândirii mesajului: „cei 

care slujesc ca reprezentanți vorbitori și/sau care împlinesc ‚misiuni’ sau ‚treburi’ în 

numele lui” (“Deacons, Deaconesses, and Denominational Discussions”, 101). 
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Noul Testament subliniază truda sârguincioasă a li-

derilor bisericii. La fel cum cei 12 apostoli s-au dedicat 

„rugăciunii și propovăduirii Cuvântului” (F.A. 6:4), exis-

tau prezbiteri în biserica din Efes care s-au „ostenit cu 

propovăduirea și cu învățătura” Cuvântului (1 Tim. 5:17).  

Acești prezbiteri truditori puteau fi ajutați mult prin 

asistența oficială a diaconilor, putând astfel să poarte po-

verile pastorale grele ale congregației lor. 

Având în vedere autoritatea apostolică unică a lui 

Pavel și lucrarea lui strategică de plantare a bisericilor, 

este foarte posibil (Scriptura nu spune) ca el să fi înființat 

o poziție oficială în biserică prin care să existe asistenți 

calificați care să îi ajute pe prezbiteri în supravegherea 

pastorală a turmei lui Dumnezeu.  

El este singurul autor al Noului Testament care îi 

menționează pe asistenți și care stipulează cerințele cali-

ficative pentru această slujire. El avea autoritatea dată de 

Hristos pentru a stabili o nouă slujire în biserică, și a ales 

termenul diakonoi pentru a o denumi.  

Pavel a demonstrat încurajarea sa deplină prin fo-

losirea titlului diakonos și prin a reglementa cerințele 

pentru această poziție. Nu putea exista nicio slujbă de di-

acon dacă Pavel, apostolul lui Hristos și învățătorul bise-

ricilor din Filipi și Efes, nu ar fi aprobat și nu ar fi îndem-

nat la o astfel de poziție și slujire. 
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DIACONII NU SUNT PREZBITERI                                  

SAU ÎNVĂȚĂTORI 

În final, trebuie să subliniez că unii susținători ai 

ideii de asistenți-pentru-episcopi aplică greșit această in-

terpretare prin a elimina orice deosebire clară între prez-

biteri și diaconi.  

De exemplu, în comentariul său asupra epistolelor 

pastorale, Philip Towner se poziționează în favoarea „par-

ticipării depline a diaconilor la slujirea de dare de învăță-

tură și predicare”.23 El susține că, 

Ar trebui probabil să înțelegem rolul diaconului ca 

fiind acela de a-l ajuta pe episcop/supervizor în ad-

ministrarea, conducerea și învățătura din biserică. 

Organizarea din Efes părea să fie aceea a unui grup 

de diaconi (observați pluralul) care slujeau bisericii 

ca asistenți fie pentru episcop (singular) sau pentru 

echipa de prezbiteri.24  

Comentând despre cerința calificativă ca diaconul 

să își cârmuiască bine casa (v. 12), Towner continuă afir-

mând că 

Preocuparea pentru această abilitate de cârmuire 

sugerează că diaconii îndeplineau sarcini de con-

ducere importante în slujirea lor ajutătoare pentru 

episcopi, sau poate (dacă prezbiterii cârmuiau un 

 
23 Towner, The Letters to Timothy and Titus, 262. 
24 Towner, The Letters to Timothy and Titus, 262; v. și I. Howard Marshall, The 

Pastoral Epistles, ICC (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 487–88; Trebilco, Early 

Christians, 459, 523. 
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grup de biserici de casă dintr-o localitate) la pari-

tate cu episcopii, dar într-o sferă ceva mai limitată 

(biserica de casă).25  

Într-o modalitate similară, R. Alastair Campbell su-

gerează că diaconii se poate să fi fost lideri în bisericile lor 

de casă, sub supervizarea unui episcop.26  

Totuși, dacă diaconii îndeplinesc aceleași sarcini ca 

și episcopii, cel puțin în practică, ei ar ocupa rolul de prez-

biteri/episcopi. Prezența a două slujiri asemănătoare care 

oferă învățătură și cârmuire constituie o formulă sigură 

pentru confuzie și lupte pentru putere, chiar dacă diaconii 

sunt, în teorie, supuși prezbiterilor. Pavel era un meșter 

ziditor înțelept (1 Cor. 3:10), care înțelegea bine natura 

omenească, și ar fi știut că un astfel de aranjament ar fi 

fost un dezastru organizațional, o sursă de conflict și ne-

orânduială. Este foarte improbabil ca Pavel să fi înființat 

două roluri oficiale care împlineau cam aceleași sarcini. 

Darea de învățătură nu este o cerință pentru diaconi 

Cerința calificativă critică pentru un episcop/prez-

biter este să „să fie în stare să sfătuiască în învățătura să-

nătoasă și să-i înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:9), dar ea nu 

este cerută de la diaconi. Aceasta nu este o omisiune acci-

dentală a lui Pavel. A-i face pe diaconi învățători și predi-

catori nu este în acord cu lista cerințelor calificative dată 

 
25 Towner, The Letters to Timothy and Titus, 267. 
26 The Elders, 199–200. 
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de Pavel pentru ei, și nu ar produce decât confuzie. Omi-

siunea acestei cerințe de către Pavel trebuie luată în serios 

dacă vrem să înțelegem învățătura lui despre diaconi. 

Teologii care susțin ideea că diaconii trebuie să pro-

povăduiască asemenea prezbiterilor citează cerința pentru 

diaconi de a „păstra taina credinței într-un cuget curat” (1 

Tim. 3:9) ca pe un indiciu că diaconii trebuie să dea învă-

țătură și să predice.27 Totuși, această interpretare nu este 

susținută de Scriptură, după cum voi explica în capitolul 5. 

Pentru a clarifica, totuși, cerința din expresia „cuget 

curat” tratează stilul de viață al candidatului. Un diacon 

nu poate fi ipocrit. Viața, doctrina, credințele și practica 

lui trebuie să se potrivească, altfel spus, ca el să trăiască 

cu o conștiință curată. Cei care pun semn de egalitate în-

tre diaconi și lideri de grupuri de studiu biblic, învățători 

sau evangheliști nu fac decât să genereze mai multă con-

fuzie despre diaconi. 

SUMAR 

Perspectiva că diaconii sunt asistenții oficiali ai epis-

copilor are multe argumente în sprijinul ei. Întrucât Pavel 

nu a prezentat niciodată explicit cine sunt diaconii sau ce fac 

ei, trebuie să rămânem la interpretarea care ne oferă cele 

mai bune dovezi în sprijinul ei, cu cele mai puține dificultăți. 

 
27 Marshall, The Pastoral Epistles, 487–88; Towner, The Letters to Timothy and 

Titus, 262. 
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Am concluzionat că perspectiva de asistenți-pentru-

episcopi este cea mai bună interpretare, pentru că ea ne 

oferă cele mai obiective dovezi, atât lexical cât și contex-

tual, fără deducții gratuite. Mai mult, sunt convins că 

această perspectivă este cea mai bună opțiune, pentru că 

perspectivele alternative sunt nesatisfăcătoare, implică 

prea multe prezumții și, în ultimă instanță, nu pot fi do-

vedite contextual sau lexical. Mare parte din ceea ce aud 

și citesc despre diaconi se bazează pur și simplu pe pre-

zumții, în loc să se bazeze pe dovezi sau argumente. 

În următorul capitol vom analiza mai îndeaproape 

ce trebuie să facă asistenții prezbiterilor pentru a-i ajuta 

să rămână concentrați pe hrănirea și protejarea turmei lui 

Dumnezeu. 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Cele patru utilizări ale familiei de cuvinte diakon 

sunt: 

(1) Servire la mese 

(2) Slujire în case 

(3) Comunicare și livrare 

(4) Agent și instrument. 

2. Dintre cele 4 utilizări ale familiei de cuvinte dia-

kon, ideea de agent/asistent se potrivește cel mai bine ter-

menului diakonoi din 1 Timotei 3:8-13. Diaconii sunt asis-

tenții calificați și aprobați ai prezbiterilor. 
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3. Traducerea termenului diakonoi ca „asistenți” 

descrie cine sunt diaconii și ce fac ei, fără o explicare de-

taliată sau prezumții care nu pot fi dovedite biblic, de ex. 

cea de „lideri slujitori”. Simplitatea acestei interpretări a 

termenului diakonos este un argument foarte puternic în 

favoarea ei. 

4. Abilitatea de a propovădui Cuvântul, cerută din 

partea prezbiterului, este o trăsătură distinctivă care îi 

deosebește pe prezbiteri de diaconi. 

5. Întrucât Pavel nu spune explicit cine sunt diaco-

nii, trebuie să rămânem la interpretarea care incorpo-

rează cele mai bune dovezi în sprijinul ei și care comportă 

cele mai puține dificultăți. Perspectiva „asistenți-pentru-

prezbiteri” este cea mai bună interpretare. 
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4 
AJUTAREA PREZBITERILOR            

ÎN SLUJIREA BISERICII LUI 

DUMNEZEU 

 

Din cel de-al doilea secol până astăzi, mulți teologi 

biblici și lideri de biserică au crezut că originea diaconilor 

este cea relatată în Faptele Apostolilor 6. În acest pasaj, 

cei 12 apostoli au desemnat 7 slujitori oficiali care să în-

grijească de săracii bisericii din Ierusalim. Luca prezintă 

acest eveniment în felul următor: 

În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenici-

lor, Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva 

Evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu ve-

derea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 

doisprezece au adunat mulțimea ucenicilor și au 

zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul 

lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, frați-

lor, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, 

plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom 

pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat 

în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului”. Vor-

birea aceasta a plăcut întregii adunări. I-au ales pe 
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Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe 

Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena 

și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus 

înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au 

pus mâinile peste ei. (F.A. 6:1–6) 

CEI ȘAPTE DIN FAPTELE APOSTOLILOR 6            

ȘI ASISTENȚII DIN 1 TIMOTEI 3 

Ceea ce este problematic în încercarea de a vedea 

vreo asemănare între cei 7 din Faptele Apostolilor 6 și di-

aconii de mai târziu este că nici Luca și nici Pavel nu fac o 

astfel de legătură. În fapt, Luca nu le atribuie niciun titlu 

sau nume celor 7, cum ar fi cel de binefăcători sau slujitori 

la mese. Cel mai aproape se află atunci când îi denumește 

„cei șapte” (F.A. 21:8).  

Mai mult, în 1 Timotei 3:8–13 nu se găsește nimic 

care să indice slujirea la mese sau distribuția de alimente, 

lucru proeminent în pasajul din Faptele Apostolilor 6. Așa 

cum am afirmat deja, în 1 Timotei 3, Pavel folosește ter-

menul diakonos pentru a-i identifica pe ajutoarele sau 

asistenții prezbiterilor, nu ca o etichetare a slujitorilor la 

mese. 

Cei 7 din Faptele Apostolilor 6 au fost aleși în mod 

specific de către congregație și desemnați de cei 12 apos-

toli pentru o singură slujire: cea de la mese.  

Altfel spus, cei 7 erau chemați să distribuie ajutorul 

sub formă de hrană pentru membrii săraci ai bisericii 
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(F.A. 6:3).1 Totuși, în 1 Timotei 3, Pavel nu identifică nicio 

responsabilitate specifică pentru diakonoi/asistenții prez-

biterilor.  

Așa cum indică termenul asistenți, diaconii fac ceea 

ce prezbiterii îi deleagă să facă, așa încât să le permită 

prezbiterilor să se concentreze mai mult pe hrănirea, câr-

muirea și protejarea turmei lui Dumnezeu. 

Problema încercării de a face legătură în-
tre cei 7 din Faptele Apostolilor 6 și diaco-
nii de mai târziu este că nici Luca și nici 
Pavel nu fac o astfel de legătură. 

 
1 Calitatea lui Ștefan și Filip de învățători nu schimbă realitatea că acești bărbați au 

fost aleși de întreaga congregație și desemnați de cei 12 apostoli pentru sarcina 
specifică de a sluji la mese (F.A. 6:3). Faptul că cei 7 au fost desemnați să slujească 

la mese nu le interzice să participe la alte lucrări pentru care primiseră daruri, cum 

ar fi propovăduirea Cuvântului sau apărarea credinței. Totuși, aceste daruri nu 
erau printre cerințele calificative prezentate de cei 12. Dacă Ștefan și Filip ni se par 

supra-calificați pentru a sluji la mese, oare nu fuseseră cei 12 apostoli deopotrivă 

slujitori ai Cuvântului și slujitori la mese? Alegerea făcută de congregație și chema-

rea formulată de apostoli pentru acești bărbați dăruiți demonstrează cât de impor-
tantă era responsabilitatea administrării lucrării de binefacere a bisericii în gândi-

rea primilor creștini. Congregația i-a ales pe cei mai buni membri ai ei ca să aibă 

grijă de cei mai săraci. Întrucât Ștefan și Filip au predicat, au făcut minuni, au bo-
tezat și i-au confruntat pe adversarii credinței, putem să concluzionăm că acestea 

erau responsabilități atribuite celor 7 care slujeau la mese sau, mai târziu, diaconi-

lor? Filip a botezat noi convertiți (F.A. 8), dar nu în rolul său ca unul dintre cei 7 
slujitori oficiali ce administrau ajutoarele bisericii. Aceasta făcea parte din lucrarea 

sa de evanghelizare, realizată după ce a plecat din Ierusalim. În virtutea darurilor 

lor date de Duhul Sfânt, Ștefan și Filip au predicat Cuvântul și au făcut „minuni și 
semne mari în norod” (F.A. 6:8; 8:6–8). Rolurile lui Ștefan și Filip ca predicatori, 

învățători și făcători de minuni nu au fost rezultatul alegerii lor de către congrega-

ție sau a desemnării apostolice, ci erau darurile și chemarea Duhului Sfânt. Ștefan 

și Filip au fost amândoi administratori a ajutoarelor bisericii prin alegerea congre-
gației, și învățători ai Cuvântului dăruiți de Duhul, prin alegerea Duhului Sfânt. Ei 

erau bărbați dăruiți care au preluat mai mult de un singur set de responsabilități. 

Ei au acționat în capacități diferite în același timp. 
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Acestea fiind spuse, o sarcină evidentă și necesară 

biblic, în cadrul căreia toți prezbiterii bisericii au nevoie 

constantă de ajutor este – așa cum ilustrează Faptele 

Apostolilor 6 într-un fel pe care nu-l putem uita – grija 

pentru săracii și nevoiașii bisericii.2  

Un precedent apostolic 

Din Scripturile Vechiului Testament și din învățătu-

rile lui Hristos, apostolii și primii creștini știau că grija 

pentru săraci nu era o lucrare opțională. Ea era o slujire 

cu un mandat biblic. Domnul nostru a afirmat despre Sine 

că Duhul „M-a uns să le vestesc săracilor Evanghelia” 

(Luca 4:18). Ca rezultat al propovăduirii Evangheliei, 

mulți săraci au devenit creștini. Astfel, sărăcia cronică era 

o provocare majoră pentru majoritatea bisericilor din pri-

mul secol.3  

Prima parte a cărții Faptelor Apostolilor ne arată că 

cei 12 apostoli au fost la început responsabili pentru ad-

ministrarea ajutoarelor bisericii și pentru lucrarea de pre-

dicare și dare de învățătură din biserică. După cum au 

descoperit foarte curând, lucrarea Cuvântului și slujirea 

la mese au devenit o povară copleșitoare pentru apostoli, 

care le afecta negativ pe ambele. Situația stresantă i-a în-

demnat pe cei 12 să desemneze slujitori oficiali care să ad-

ministreze lucrarea de binefacere, permițându-le astfel 

 
2 Pentru o explicare detaliată a pasajului din Faptele Apostolilor 6:1–7, vizitați 

www.deaconbook.com (în limba engleză). 
3 F.A. 6:1; 11:27–30; Rom. 15:25–27; 2 Cor. 8:1–5; 8:6–9:15; Gal. 2:10. 
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apostolilor să se concentreze pe propovăduirea Evanghe-

liei și pe a-i învăța pe noii credincioși să asculte de tot ceea 

ce poruncise Isus (Matei 28:19–20). 

Ceea ce apostolii au făcut și au spus despre pro-

blema sărăciei și despre prioritățile ce le-au fost date de 

Hristos în ce privește rugăciunea și Cuvântul au avut un 

ecou printre primele biserici. Exemplul lor a fost de un 

interes deosebit pentru Pavel, pentru prezbiterii efeseni și 

pentru celelalte biserici proaspăt înființate, când acestea 

s-au confruntat cu aceleași probleme. 

Relatarea din Faptele Apostolilor 6 trebuie să fi fost 

de un interes particular pentru prezbiterii bisericii (mai 

mult decât pentru diaconi), întrucât ei erau grupul de lideri 

cel mai apropiat de apostoli.4 Astfel, ceea ce au spus cei 12 

despre criza lor în lucrare (v. 2) și despre prioritățile pe 

care Dumnezeu le dăduse lor (v. 4) aveau să influențeze 

gândirea și practicile prezbiterilor din biserica primară. 

Într-un discurs adresat primei biserici, prezentat în 

cei mai conciși termeni, cei 12 apostoli au arătat care erau 

prioritățile lucrării lor: 

Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui 

Dumnezeu ca să slujim la mese. (F.A. 6:2) 

Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propo-

văduirea Cuvântului. (F.A. 6:4) 

 
4 F.A. 15:2, 4, 6–29; 16:4; 21:17–25. 
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Cuvântarea apostolilor este în acord complet cu res-

tul accentului extraordinar pus în Noul Testament pe pro-

povăduirea „Cuvântului lui Dumnezeu” și pe învățarea tu-

turor credincioșilor să asculte de tot ceea ce Hristos a po-

runcit. Creștinismul era și este o mișcare de propovăduire 

și învățătură. De aceea, cuvintele apostolilor sunt la fel de 

relevante astăzi cum au fost în ziua când au fost rostite 

pentru prima dată. Cuvântarea lor trebuie repetată, me-

morată și studiată de toți prezbiterii păstori. 

Cuvântul lui Dumnezeu creează, zidește, ocrotește, 

întărește, încurajează și călăuzește biserica. Prioritățile 

apostolilor legate de „rugăciune” și „lucrarea Cuvântului” 

trebuie să fie prioritățile tuturor prezbiterilor biblici.5 Di-

aconii îi ajută cel mai bine pe prezbiteri prin a le permite 

să își păstreze concentrarea pe importanța supremă a 

hrănirii, călăuzirii și protejării turmei lui Dumnezeu prin 

„cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre” 

(Efes. 1:13). 

Lucrarea de binefacere din Ierusalim și Efes 

Există multe asemănări între Faptele Apostolilor 

6:1–7 și prima epistolă a lui Pavel către Timotei. Aceasta 

se datorează faptului că atât Faptele Apostolilor 6 cât și 1 

Timotei tratează direct lucrările obișnuite, dar fundamen-

tale, de binefacere, și lucrarea Cuvântului în biserica lo-

cală. La fel cum biserica din Ierusalim avea o structură 

 
5 F.A. 20:27–31; 1 Tim. 3:2; 5:17–18; Tit 1:9. 
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organizatorică oficială pentru a le ajuta pe văduvele să-

race, biserica din Efes avea și ea un registru al văduvelor 

și un mecanism de distribuire a ajutoarelor pentru ele (1 

Tim. 5:3–16). Mai mult, biserica din Efes avea prezbiteri 

care se osteneau sârguincios pentru a cârmui și învăța bi-

serica (1 Tim. 5:17-18). 

Întrucât ajutorarea săracilor este o lucrare deosebit 

de solicitantă, neobosită și consumatoare de timp, este 

posibil ca prezbiterii din Efes, asemenea celor 12 apostoli 

din Ierusalim, să fi avut nevoie de asistență administra-

tivă în grija față de văduvele bisericii și față de ceilalți ne-

voiași, așa încât ei să se poată concentra mai eficace pe 

cârmuirea și învățătura dată în biserică. 

Diaconii îi ajută cel mai bine pe prezbiteri 
prin a le permite să își păstreze concentra-
rea pe importanța supremă a hrănirii, că-
lăuzirii și protejării turmei lui Dumnezeu 
prin „cuvântul adevărului, Evanghelia 
mântuirii voastre” (Efes. 1:13). 

Lucrarea de binefacere în perioada post-apostolică 

Din literatura post-apostolică din următoarele trei 

secole vedem că diaconii au devenit strâns legați de lucra-

rea de binefacere a bisericii. Ei erau în mod obișnuit aso-

ciați (dar nu exclusiv) cu grija față de săracii și bolnavii 
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bisericii, și cu distribuția ajutoarelor.6 În fapt, „sarcina so-

cială a diaconilor din Roma pare să fi fost atât de mare, 

încât acestora le-au fost desemnați sub-diaconi care să îi 

ajute”.7  

Până la sfârșitul celui de-al II-lea secol și începutul 

celui de-al III-lea, diaconii au devenit asistenții oficiali ai 

episcopului sau predicatorului.8 Ei slujeau ca și cum ar fi 

fost ochii și urechile episcopului.  

Chiar dacă erau asistenții oficiali ai acestuia, diaconii 

erau cel mai adesea asociați cu colectarea darurilor pentru 

săraci, cu raportarea față de episcop în ce privește situația 

celor bolnavi și cu satisfacerea nevoilor practice ale mem-

brilor suferinzi ai bisericii.9  

Chiar și în vremea noastră, diaconii din orice ra-

mură a creștinismului sunt asociați într-un fel sau altul cu 

grija față de cei nevoiași.10 Această tradiție îndelungată își 

 
6 Autorii post-apostolici precum Ireneu, Hippolytus, Ciprian, Ieronim și Augustin 
au crezut că cei 7 slujitori la mese din Faptele Apostolilor 6 erau primii diaconi. 

Urmărind metodic evoluția istorică a diaconului din vechime, James Monroe Bar-

nett rezumă datele lui în felul acesta: „săracii și nevoiașii au fost întotdeauna pre-
ocuparea majoră a Bisericii și era responsabilitatea specială a diaconilor” (The Di-

aconate: A Full and Equal Order [Harrisburg, PA: Trinity, 1995], 65). 
7 Peter Lampe, From Paul to Valentinus: Christians at Rome in the First Two Cen-
turies (Minneapolis, MN: Fortress, 2003), 127. 
8 Diaconul este rânduit „în slujba episcopului, pentru a face ceea ce îi era delegat” 

(Geoffrey J. Cuming, Hippolytus: A Text for Students [Bramcote Notts, England: 
Grove Books, 1976], 13). 
9 The Apostolic Tradition of Hippolytus 24; Shepherd of Hermas, Similitude 9.26.2 

[103.2]; Didascalia Apostolorum 16, 18; The Vision of Paul 36; The Constitutions of 

the Holy Apostles 3.1.17, 3.3.19. 
10 Diaconii din Biserica Romano-Catolică „slujesc într-o lucrare triplă echilibrată și 

integrată a Cuvântului, Sacramentelor și Binefacerii” (William T. Ditewig, 101 Qu-

estions and Answers on Deacons [Mahwah, NJ: Paulist Press, 2004], 22). 
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are rădăcinile în practicile istorice ale primilor creștini și 

ale bisericilor locale. 

MAI MULT DECÂT                                            

SERVITORI LA MESE 

Pavel era în Ierusalim în vremea desemnării celor 

șapte și cunoștea foarte bine evenimentele din Faptele 

Apostolilor 6. Deși ar fi fost cu totul de acord cu ceea ce 

apostolii au făcut, soluția lui pentru eliberarea prezbiteri-

lor copleșiți de lucrare trece dincolo de modelul din Fap-

tele Apostolilor 6. Spre deosebire de slujitorii oficiali la 

mese din F.A. 6, diakonoi despre care Pavel vorbește nu 

au o lucrare limitată la binefacere, chiar dacă grija pentru 

cei săraci și bolnavi a devenit o componentă majoră a res-

ponsabilităților lor, după cum este posibil. 

Prin a-i desemna pe slujitorii oficiali din 1 Timotei 

3:8–13 ca asistenți și nu slujitori la mese, Pavel le permite 

să facă și alte lucrări care îi ajută pe prezbiteri în „grija de 

Biserica lui Dumnezeu” (1 Tim. 3:5).  

Ajutorul asistenților calificați și aprobați, care au 

autoritatea de a împlini anumite sarcini delegate de prez-

biteri îi ușurează pe aceștia din urmă de anumite lucrări 

solicitante și îi ajută să rămână concentrați pe lucrarea lor 

principală de cârmuire și hrănire a turmei lui Dumnezeu. 

Desemnarea unor astfel de asistenți este în linie cu inten-

ția desemnării celor șapte slujitori la mese în biserica din 

Ierusalim. 
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Sarcini stabilite de prezbiteri 

Sarcinile specifice ale diaconilor trebuie stabilite de 

prezbiteri în acord cu nevoile specifice și mărimea bisericii, 

și cu darurile membrilor ei. Anumiți prezbiteri au nevoie 

de ajutor constant în vizitele lor în spitale și în conversațiile 

telefonice, în verificarea situațiilor membrilor care au ab-

sentat, în gestiunea darurilor și a lucrării de binefacere, în 

distribuirea ajutoarelor pentru cei nevoiași, în ajutorarea 

familiilor în necaz, în vizitarea și protejarea celor bătrâni 

și abandonați, în gestiunea finanțelor, în coordonarea bu-

nei gestiuni a proprietății bisericii și în realizarea anumitor 

sarcini administrative. Într-o biserică mare, diferiților dia-

coni li se pot atribui diferite arii de responsabilitate, pe 

baza darurilor și a intereselor lor spirituale. 

În 1 Timotei 3:8, 12, Pavel folosește forma la plural 

a termenului, diaconi, indicând că a avut în vedere mai 

mult de un singur diacon pentru a-i ajuta pe prezbiteri. În 

ce privește numărul de diaconi necesari, prezbiterii sunt 

cei care stabilesc acest lucru după nevoile bisericii și ale 

prezbiterilor ei, și în funcție de disponibilitatea persoane-

lor calificate pentru slujirea diaconală. În anumite bise-

rici, poate exista o singură persoană care să se califice 

pentru slujire, dar este mai bine să avem un singur diacon 

calificat decât trei care să nu satisfacă standardele biblice. 

Ajutorul asistenților calificați și aprobați, 
care au autoritatea de a împlini anumite 
sarcini delegate de prezbiteri îi ușurează 
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pe aceștia din urmă de anumite lucrări so-
licitante și îi ajută să rămână concentrați 
pe lucrarea lor principală de cârmuire și 
hrănire a turmei lui Dumnezeu. 

În primul rând prezbiterii, apoi diaconii 

În Epistola lui către Tit, scrisă cam în aceeași peri-

oadă ca și 1 Timotei, Pavel a enumerat cerințele calificative 

pentru prezbiterii din bisericile de pe insula Creta, dar nu 

îi menționează pe diaconi. Un posibil motiv al aceste omi-

siuni este că diaconii se poate să nu fi fost necesari deo-

camdată, pentru că bisericile erau mai mici și proaspăt or-

ganizate. Prezbiterii trebuiau să se califice mai întâi, îna-

inte ca diaconii să poată fi introduși. Într-o congregație 

mică, prezbiterii puteau fi în situația să își împlinească 

toate responsabilitățile fără a avea nevoie de diaconi. 

O lucrare diaconală de succes 

Păstorii buni gestionează eficient resursele, găsind 

mereu căi noi de a îmbunătăți sănătatea și creșterea turmei 

lor. Tot astfel, prezbiterii păstori conștiincioși sunt mereu 

în căutarea unor mijloace noi și creative de a-și îmbunătăți 

lucrarea lor pentru Domnul și de a-i mobiliza, organiza și 

încuraja pe alții în lucrarea lor pentru Domnul. 

Astfel, o lucrare diaconală de succes este depen-

dentă în mare măsură de supervizarea eficace din partea 

prezbiterilor. Întrucât multe întrebări despre diaconi nu 
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își primesc răspunsul în Scriptură, prezbiterii au multă 

flexibilitate în felul în care îi călăuzesc și utilizează pe dia-

coni. Prezbiterii trebuie să își folosească puterile creative 

date de Dumnezeu și abilitățile de organizare pentru folo-

sirea eficientă a lucrării diaconilor. Dacă nu fac aceasta, di-

aconii vor face pasul înapoi și vor fi frustrați pe prezbiteri. 

TOȚI SUNT „SLUJITORII” BISERICII, IAR                  

UNII SUNT „ASISTENȚII” PREZBITERILOR 

Diaconii lucrează direct ajutându-i pe prezbiteri, 

eliberându-i de anumite sarcini administrative și pasto-

rale. Așa cum indică numele lor, ei sunt asistenți. Ca ur-

mare a poziției și lucrării lor speciale, diaconilor li se cere 

să satisfacă cerințe calificative specifice, asemenea prez-

biterilor. În plus, ei trebuie cercetați public de biserică și 

de liderii ei în ce privește cerințele calificative, și pot sluji 

ca asistenți ai prezbiterilor doar dacă sunt găsiți fără pri-

hană. Aceste cerințe nu sunt solicitate din partea tuturor 

celor ce slujesc în biserică. 

O lucrare diaconală de succes este depen-
dentă în mare măsură de supervizarea efi-
cace din partea prezbiterilor. 

Există o diferență anume între asistenții prezbiteri-

lor și ceilalți lideri ai bisericii care slujesc trupului. Nu ori-

cine conduce o lucrare a bisericii este un asistent al prez-

biterilor. Nu trebuie să ne imaginăm că toată biserica este 

formată din asistenți ai prezbiterilor, chiar dacă toți 
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membrii ar trebui să slujească împreună spre zidirea bi-

sericii, sub cârmuirea prezbiterilor. 

Indiferent ce perspectivă are o congregație asupra 

rolului diaconilor, ea trebuie să facă o deosebire între toți 

cei ce slujesc în biserică și unii care slujesc în calitate ofi-

cială de diakonoi calificați. Mai mult, prezbiterii păstori 

trebuie să hotărască precis ce sarcini preiau diaconii și ce 

sarcini pot prelua ceilalți din congregație. Dacă nu sunt 

trasate clar liniile de demarcație în responsabilități, va 

exista confuzie și o organizare ineficientă, ceea ce va da 

naștere inevitabil unor conflicte între membri. 

Lucrarea fiecărui membru 

Când ne gândim la lucrarea diaconilor, nu trebuie 

să uităm că întreaga congregație este chemată să fie un 

trup viu și funcțional, în cadrul căruia fiecare membru 

primește daruri de la Dumnezeu și este responsabil pen-

tru viața și lucrarea bisericii. „Lucrarea de slujire” este lu-

crarea tuturor sfinților (Efes. 4:12). Nu putem separa doc-

trina lui Pavel despre prezbiteri și diaconi de doctrina des-

pre biserică, privită ca trupul viu al lui Hristos. Comuni-

tatea creștină este cu adevărat o „comunitate de tipul 

unii-altora”.  

În trupul lui Hristos, fiecare membru este responsa-

bil de a lucra laolaltă cu ceilalți membri pentru zidirea 

trupului lui Hristos. Fiecare membru este responsabil 
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pentru iubirea, încurajarea, îndemnarea, slujirea, mus-

trarea, învățarea, zidirea, îngrijirea, rugăciunea și purta-

rea poverilor fiecărui frate și a fiecărei surori din familia 

lui Dumnezeu.11  

Nu putem separa doctrina lui Pavel despre 
prezbiteri și diaconi de doctrina despre bi-
serică, privită ca trupul viu al lui Hristos. 

Aceasta înseamnă că fiecare membru al bisericii locale 

are un rol de jucat dacă vrem ca biserica să fie un trup sănă-

tos, care să funcționeze bine.12 Această doctrină este denu-

mită uneori ca „lucrarea fiecărui membru al trupului lui 

Hristos”.13 Ea este o doctrină creștină relevantă și îmbucu-

rătoare, pe care trebuie să ne-o amintim mereu când anali-

zăm conceptul paulin despre diaconi/asistenți. Așa cum ex-

prima atât de abil un autor, „funcționarea trupului necesită 

și este la fel de dependentă de cei care nu sunt lideri”.14  

Fiecare ucenic al lui Hristos este un „slujitor” (dia-

konos) al lui Hristos (Ioan 12:26) și este chemat „să slu-

jească altora” (1 Petru 4:10). Astfel, diaconii nu fac totul 

în biserică. Prezbiterii și chiar diaconii sunt chemați să 

îi recruteze și să îi mobilizeze pe colegii lor membri ai 

 
11 Rom. 15:2, 14; 1 Cor. 12:25; Gal. 5:13; 6:2; Col. 3:16; 1 Tes. 4:18; 5:11; Evrei 3:13; 

10:24–25; Iacov 5:16; 1 Petru 4:10; 1 Ioan 4:7. 
12 Rom. 12:4–8; 1 Cor. 12:1–30; 14:1–40; Efes. 4:7–16; 1 Petru 4:10–11. 
13 John Stott, The Living Church: Convictions of a Lifelong Pastor (Downers Grove, 
IL: IVP Books, 2007), 76. 
14 Andrew D. Clarke, A Pauline Theology of Church Leadership (New York: Blo-

omsbury, 2008), 136. 
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trupului pentru a-i ajuta să realizeze multe sarcini cerute 

din partea unui trup crescând și sănătos al bisericii. Așa 

cum spune Scriptura, întreg trupul „bine închegat și 

strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își pri-

mește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în mă-

sura ei, și se zidește în dragoste” (Efes. 4:16).15  

Lucrarea diaconilor ca echipă deliberativă și ca indi-

vizi 

Pentru a rezolva anumite sarcini, precum distribui-

rea resurselor pentru cei nevoiași, diaconii se pot întâlni 

ca o echipă separată sau alături de prezbiteri. De exemplu, 

colectarea și distribuirea ajutoarelor ar trebui să fie me-

reu gestionată de mai mulți slujitori oficiali aprobați pen-

tru a proteja biserica de întrebuințarea greșită a fonduri-

lor sau de acuzațiile de fraude.16 Alte responsabilități, pre-

cum vizitele la spital, apelurile telefonice importante sau 

organizarea evenimentelor pot fi delegate unor diaconi, 

în funcție de nevoi și circumstanțe. Din nou, există multă 

flexibilitate în felul în care diaconii îi ajută pe prezbiteri. 

„Funcționarea trupului necesită și este la 
fel de dependentă de cei care nu sunt li-
deri”. — Andrew D. Clarke. 

 
15 Pentru mai multe informații despre doctrina biblică a lucrării fiecărui membru 
în trupul lui Hristos, vizitați pagina de internet www.deaconbook.com (în limba 

engleză). 
16 2 Cor. 8:19–21. 
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CONFLICTELE DINTRE PREZBITERI ȘI DIACONI 

Prezbiterii și diaconii slujesc împreună în relații 

strânse și sunt părtași unor responsabilități care se supra-

pun. De aceea, este inevitabil (și obișnuit) ca anumite de-

cizii și situații să conducă la dezacorduri între ei. Dar 

Scriptura ne oferă principii dovedite pentru a ajunge la 

relații de lucru armonioase în situații dificile.17  

Prezbiteri îmbrăcați în smerenie și sârguincioși în lu-

crarea lor 

Domnul nostru a fost model și a propovăduit un stil 

nou și deosebit de conducere, unul radical de diferit de 

metodele lumii. Conducerea asemenea lui Hristos nece-

sită smerenie, atitudine de slujitor, blândețe și dragoste 

jertfitoare de sine.18  

Domnul nostru a fost model și a propovă-
duit un stil nou și deosebit de conducere, 
unul radical de diferit de metodele lumii. 

Din acest motiv, Scriptura le interzice prezbiterilor 

păstori să folosească autoritatea ce le-a fost dată de 

Dumnezeu pentru a acționa ca niște stăpâni peste cei ce 

le-au fost încredințați spre grijă pastorală („nu ca și cum 

 
17 Pentru a studia principiile biblice pentru soluționarea conflictelor, citiți cartea lui 

Alexander Strauch, Dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții. Principii biblice pen-

tru gestionarea conflictelor (Littleton, CO: Lewis and Roth, 2011), disponibilă în 
limba română la Asociația MAGNA GRATIA www.magnagratia.org. 
18 Matei. 20:25–28; 23:1–12; Marcu 9:33–37; 10:42–45; Luca 22:24–27. v. și Ioan 

13:13–17. 
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ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală” - 1 Petru 

5:3). Prezbiterii nu trebuie să fie autocrați sau lideri ase-

menea lui Diotref (3 Ioan 9-10). 

Mai mult, cerințele calificative pentru un prezbiter 

cer ca el să aibă un duh „blând”, să nu fie „bătăuș”, „gâl-

cevitor” sau „mânios” (1 Tim. 3:3; Tit 1:7). Adresându-se 

deopotrivă prezbiterilor și membrilor mai tineri ai con-

gregației, Petru îndeamnă ambele grupuri să acționeze cu 

smerenie unii față de alții, dacă vor să fie plăcuți lui Dum-

nezeu și să slujească laolaltă în armonie: 

Fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre, 

să fiți împodobiți cu smerenie. Căci, Dumnezeu stă 

împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har”. 

(1 Petru 5:5; subl.) 

Dacă o biserică are prezbiteri calificați biblic care se 

îmbracă în smerenie, va exista puțin conflict. Când disen-

siunile apar (și vor apărea negreșit), atitudinile și com-

portamentele cristice îi vor face pe prezbiteri capabili să 

gestioneze constructiv lucrurile în care nu sunt de acord. 

În plus, prezbiterii păstori trebuie să fie sârguinci-

oși în coordonarea lor pastorală. Dacă ei sunt leneși, ine-

ficienți, necomunicativi, uituci sau dezorganizați, sau 

dacă par să își descarce responsabilitățile în spinarea al-

tora, ei vor fi piedici pentru toți cei care slujesc sub con-

ducerea lor. Acest lucru va dăuna relațiilor și va da naș-

tere resentimentelor și conflictelor. Prezbiterii trebuie să 
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fie exemple de cârmuire înțeleaptă, trudă19 și delegare efi-

cientă. Ei trebuie să fie păstori buni ai turmei lui Dumne-

zeu, asemenea Domnului Isus. 

Diaconi îmbrăcați în smerenie și sârguincioși în lucra-

rea lor 

Statutul diaconilor ca asistenți ai prezbiterilor tre-

buie exprimat prin slujirea smerită și iubitoare a altora. 

Ei trebuie să demonstreze „roada Duhului” (Gal. 5:22–23) 

și atitudini cristice (Filip. 2:3–5), dacă vor să se bucure de 

relații armonioase cu prezbiterii și cu ceilalți implicați în 

lucrare. Pentru că ei îi reprezintă pe prezbiteri, exersează 

o măsură de autoritate peste congregație și au titluri ofi-

ciale, diaconii pot fi ispitiți de mândrie, gândindu-se că 

sunt speciali (1 Petru 5:5). 

Este foarte important ca diaconii să se păzească de 

o atitudine critică față de liderii lor și de a prezuma că au 

mai multă autoritate. Diaconii nu sunt un comitet inde-

pendent de directori ai bisericii, verificând și echilibrând 

grupul de prezbiteri. Ca oricine altcineva din biserică, di-

aconii trebuie să „asculte” și să se „supună” liderilor lor 

(Evrei 13:17); ei trebuie să îi „prețuiască foarte mult [pe 

prezbiteri], în dragoste, din pricina lucrării lor” și să „tră-

iască în pace” (1 Tes. 5:12–13). 

De asemenea, diaconii trebuie să fie sârguincioși în 

lucrarea lor și să își împlinească responsabilitățile. Dacă 

 
19 F.A. 20:18–23, 26–35; 1 Tes. 5:12; 1 Tim. 5:17. 
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îi descurajează pe oamenii pe care ar trebui să îi ajute, 

relațiile lor vor fi tensionate. Dacă își fac bine lucrarea, 

pot fi un ajutor enorm pentru prezbiteri și pentru sănăta-

tea bisericii locale. În plus, diaconii „ce slujesc bine... do-

bândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința 

care este în Hristos Isus” (1 Tim. 3:13). 

Diaconii nu sunt un comitet independent 
de directori ai bisericii, verificând și echili-
brând grupul de prezbiteri. 

Întrucât diaconii îi ajută pe prezbiteri în lucrarea 

lor, ei trebuie să aibă anumite trăsături de caracter ase-

mănătoare celor ale prezbiterilor. De-a lungul următoare-

lor patru capitole, vom explora cerințele calificative bi-

blice pentru diaconi. 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Desemnarea slujitorilor oficiali la mese de către 

cei doisprezece apostoli i-a oferit lui Pavel și primelor bi-

serici pe care el le-a înființat un precedent apostolic pen-

tru nevoia de a crea o poziție oficială a asistenților prez-

biterilor din biserică (F.A. 6:1–7). 

2. Deși grija practică pentru săracii, bolnavii și ne-

voiașii bisericii ar trebui să fie o responsabilitate cheie 

pentru diaconi, vor exista alte sarcini solicitante care vor 

necesita ajutorul special al asistenților calificați ai prezbi-

terilor. 
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3. Faptul că există asistenți oficiali care să îi ajute 

pe prezbiteri poate îmbunătăți grija pastorală, îi poate 

proteja pe prezbiteri de epuizare în lucrare, și le va per-

mite să se concentreze mai mult și mai eficient pe slujirile 

lor în rugăciune și în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu 

(F.A. 6:2, 4). 

4. Scriptura nu ne oferă răspunsuri la o serie de în-

trebări despre diaconi. De aceea, prezbiterii au multă fle-

xibilitate în felul în care îi călăuzesc pe diaconi. Prezbiterii 

păstori trebuie să fie creativi și abili în a utiliza lucrarea 

diaconilor cu efect maxim. 

5. Prezbiterii și diaconii care ascultă de principii 

scripturale pentru gestionarea conflictelor pot sluji lao-

laltă în armonie și smerenie. 
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PARTEA A TREIA 

CERINȚELE CALIFICATIVE ALE 

DIACONILOR, CERCETAREA ȘI 

RĂSPLATA LOR



 

 

 

 

 

 

 

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două 

fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav: 

ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie 

cercetați întâi, și numai dacă sunt fără prihană, să fie di-

aconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, ne-

clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 

Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, și să știe 

să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce 

slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste și o 

mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus. (1 

Tim. 3:8–13)
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5 
CERINȚELE CALIFICATIVE    

PENTRU DIACONI 

 

Într-o scrisoare trimisă unui tânăr prezbiter pe 

nume Nepotian, Ieronim, părintele traducerii latine a Bi-

bliei, mustra bisericile din vremea lui (394 d.Hr.) pentru 

că manifestau mai mult interes în aspectele exterioare ale 

clădirilor bisericilor lor decât în alegerea adecvată a lide-

rilor: 

Mulți construiesc biserici în ultima vreme. Zidurile 

și stâlpii lor strălucesc de marmură, tavanele licăre 

de aur și altarele sunt înțesate de pietre prețioase. 

Totuși, nimeni nu acordă atenție alegerii slujitorilor 

lui Hristos.1  

Este trist să spunem asta, dar aceeași atitudine ne-

păsătoare față de cerințele calificative biblice ale prezbi-

terilor și diaconilor există și în bisericile din vremea 

noastră. Totuși, Scriptura arată fără echivoc că preocu-

parea primordială a lui Dumnezeu nu are de-a face cu 

clădirile sau programele, ci cu trăsăturile de caracter 

 
1 Jerome, “Letters 52”, in The Nicene and Post-Nicene Fathers, 6: 94. 
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morale și spirituale ale celor care Îi cârmuiesc poporul. 

Din acest motiv, slujirile bisericii prin prezbiteri și dia-

coni trebuie să fie făcute doar de cei care se califică po-

trivit standardelor lui Dumnezeu, așa cum sunt revelate 

în Scriptură. 

DIACONII „TREBUIE SĂ FIE...” 

În prima sa epistolă către Timotei, Pavel enumeră 

standardele ce trebuie respectate de diaconi.  

Folosind limbajul necesității pentru a introduce pri-

mele cinci cerințe calificative (v. 8-9), Pavel începe astfel: 

„diaconii, de asemenea, trebuie să fie…” Adverbul „de ase-

menea” (v. 8) are sensul de „asemănător” sau „în același 

fel”. El introduce un grup nou și distinct de oameni, dia-

konoi, pe care Pavel îl compară cu grupul anterior, epis-

kopoi. 

Pentru a înțelege mai bine structura gramaticală a 

acestui pasaj, trebuie să observăm că expresia „trebuie să 

fie” din versetul 8 nu apare în manuscrisul grec, ci este 

preluată din versetul 2 din textul grec: 

Versetul 2: Dar trebuie (dei …einai) ca episcopul să 

fie fără prihană... (dei este verbul care exprimă ne-

cesitatea; einai este infinitivul, „a fi”). 

Versetul 8: Diaconii, de asemenea, trebuie să fie 

(dei… einai) cinstiți... „Trebuie să fie” este preluat 

din versetul 2. 
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Ideea pasajului este clară: la fel cum episcopii „tre-

buie” să aibă un anumit caracter pentru a se califica pen-

tru „slujirea de episcop” (1 Tim. 3:1–7), și diaconii „tre-

buie” să aibă un anumit caracter ca să se califice pentru 

poziția și lucrarea lor (1 Tim. 3:8–13). Cerințele califica-

tive nu sunt mai puțin necesare în cazul unui diacon prin 

comparație cu prezbiterul. 

Apoi Pavel enumeră cerințele pe care diaconii tre-

buie să le satisfacă: 

• cinstiți (vrednici de respect) 

• nu cu două fețe 

• nu băuturi de mult vin 

• nu doritori de câștig mârșav 

• să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 

Mărturia publică a Evangheliei 

În spatele cerințelor calificative pentru prezbiteri și 

diaconi este preocuparea serioasă a lui Pavel pentru măr-

turia publică a bisericii locale și a adevărurilor Evanghe-

liei înaintea lumii necredincioase.2 El știa că diavolul avea 

să folosească orice eșec al liderilor bisericii pentru a ocărî 

imaginea ei publică (v. 6–7). De aceea, pentru a proteja 

credibilitatea Evangheliei și reputația bisericii locale în 

fața batjocurilor publice, Pavel a insistat ca prezbiterii și 

 
2 Filip. 2:15; Col. 4:5–6; 1 Tes. 4:10–12; 1 Tim. 3:7; 6:1; Tit 1:13; 2:5, 8, 10. 
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diaconii bisericii să fie „fără reproș” (lit. ESV) din punct 

de vedere moral și spiritual. 

Astfel, cerințele calificative pe care Pavel le enu-

meră au rolul de a păzi biserica locală de prezbiteri și di-

aconi nepotriviți, care ar putea aduce ocară asupra comu-

nității credincioșilor. Cerințele calificative sunt date de 

asemenea cu rolul de a asigura lideri calificați și echipați 

pentru a conduce și îngriji biserica lui Dumnezeu. Vom 

analiza acum primele 5 cerințe biblice pentru diaconi. Di-

aconii sunt tratați în versetele 8-9 ca bărbați. Femeile nu 

sunt menționate decât din versetul 11. 

Pentru a proteja credibilitatea Evangheliei 
și reputația bisericii locale în fața batjocu-
rilor publice, Pavel a insistat ca prezbiterii 
și diaconii bisericii să fie „fără reproș” (lit. 
ESV) din punct de vedere moral și spiritual. 

„CINSTIȚI” 

În lucrarea Domnului, caracterul moral și reputația 

publică a unui lider sunt esențiale pentru sarcina condu-

cerii poporului lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru 

care toți prezbiterii trebuie să fie „fără reproș” în carac-

terul și reputația lor publică (1 Tim. 3:2; Tit 1:6).  

De aici rezultă și faptul că cei care îi ajută oficial pe 

prezbiteri trebuie să aibă același caracter și aceeași repu-

tație, sau, așa cum scrie Pavel, să fie „cinstiți”. 
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Termenul „cinstiți” ar putea să ne sugereze astăzi 

ideea unei persoane rezervate și cumpătate în purtare și în 

aspect, dar nu acesta este cel mai bun sens al termenului 

grec (semnos) pe care Pavel îl folosește aici. Acest termen 

nu este ușor de tradus, pentru că el descrie o persoană ale 

cărei atitudini și al cărei comportament câștigă admirația 

altora. El se referă la o persoană respectabilă, despre care 

oamenii au o părere bună. Biblia New International Ver-

sion traduce mai bine acest termen prin expresia „vrednici 

de respect”.3 Timotei era un bun exemplu de bărbat „vred-

nic de respect”. Luca scrie că „frații din Listra și Iconia îl 

vorbeau de bine” (F.A. 16:2). Caracterul lui Timotei i-a câș-

tigat o reputație bună, lucru foarte lăudabil pentru un tâ-

năr. Acest atribut l-a calificat pe Timotei să călătorească 

alături de Pavel și să îl ajute în lucrarea Evangheliei. 

În lucrarea Domnului, caracterul moral și 
reputația publică a unui lider sunt esenți-
ale pentru sarcina conducerii poporului 
lui Dumnezeu. 

Fiind slujitori foarte vizibili în biserică, diaconii tre-

buie să fie modele de caracter și trăire creștină. Candidații 

pentru această slujire trebuie să demonstreze un stil de vi-

ață respectabil, astfel încât, în cercetarea publică făcută de 

biserică și liderii ei, aceștia să fie găsiți „fără prihană” în 

 
3 „vrednici de respect” (semnos): NIV, CSB; „vrednici de respect/cinste, nobili, cin-

stiți, serioși” (BDAG, 919). Pentru alte utilizări ale termenului semnos, v. Filip. 4:8; 

1 Tim. 3:8; Tit 2:2; forma substantivală, semnotēs, apare în 1 Tim. 2:2; 3:4; Tit 2:7. 
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caracterul lor (1 Tim. 3:10). „Ei trebuie să fie”, scria un co-

mentator, „oameni cu un bun caracter, lucru dovedit prin 

mărturia lor publică”.4  

Când cei 12 apostoli au formulat cerințele pentru 

alegerea celor 7 slujitori la mese din Faptele Apostolilor 6, 

ei au cerut ca aceștia să fie „vorbiți de bine” (F.A. 6:3). 

Expresia „vorbit de bine” descrie o persoană cunoscută și 

apreciată de congregație, cineva căruia să i se poată încre-

dința grija văduvelor sărace și gestionarea adecvată a do-

națiilor și ajutoarelor. Asemenea celor 12 apostoli, Pavel 

era preocupat de reputația publică a celor care aveau să 

slujească în biserică. Fiind cei care îi ajută și îi reprezintă 

pe prezbiteri în lucrarea lor, diaconii trebuie să fie vred-

nici de respect. 

Imediat după cerința de a fi respectați public, Pavel 

ne îndreaptă atenția către trei vicii răspândite: min-

ciuna, abuzul de alcool și lăcomia financiară. Aceste 

comportamente păcătoase sunt în mod particular aducă-

toare de probleme, ca urmare a potențialului lor de a 

duce la lipsă de respect printre creștini și necreștini. 

Gândiți-vă la politicienii și liderii religioși, de pildă, care 

au fost prinși mințind, care sunt cunoscuți pentru obice-

iul de a consuma alcool în exces sau au fost dovediți că 

au făcut manevre cu fonduri publice sau cu donații. 

Acești lideri corupți au adus rușine asupra slujbelor lor 

 
4 Richard B. Rackham, The Acts of the Apostles, Westminster Commentaries (Lon-

don: Methusen, 1901), 83. 
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și au pierdut reputația și respectul oamenilor. Când lide-

rii bisericii mint, fură sau sunt dedați alcoolului sau de-

pendenți de el ori de alte substanțe, ei aduc ocară asupra 

Domnului Isus Hristos și a bisericii Lui. Ei au uitat che-

marea extrem de importantă pe care Dumnezeu a făcut-

o copiilor Lui de a fi sfinți, așa cum El este sfânt: 

Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele 

pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Ci, 

după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți 

în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiți sfinți, 

căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:14–16) 

„NU CU DOUĂ FEȚE” 

Prima dintre interdicțiile pe care Pavel le stipu-

lează este ca un diacon să nu fie „cu două fețe”. Expresia 

„cu două fețe” sau „cu două vorbe” (dilogos) exprimă 

ideea de a-i spune un lucru unei persoane și un alt lucru 

unei alte persoane. Astfel, această cerință accentuează 

integritatea vorbirii și interzice în mod specific orice fel 

de vorbire sau cu atitudine duplicitară sau „lipsită de 

sinceritate”5. Caracterul duplicitar al vorbirii ruinează 

încrederea și subminează credibilitatea unui lider. Prin 

contrast, vorbirea adevărată este temelia încrederii și 

promovează relații bune de lucru între colegi. Chiar dacă 

această interdicție poate să pară un aspect minor, vorbi-

rea ipocrită, lipsită de onestitate, dăunează relațiilor. Ea 

 
5 „cu două fețe” (dilogos): „nesincer” (NIV, BDAG, 250); „ipocrit” (CSB). 
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este asemenea muștelor moarte dintr-un vas cu untde-

lemn: 

Muștele moarte strică și acresc untdelemnul negus-

torului de unsori; tot așa, puțină nebunie biruie în-

țelepciunea și slava. (Ecl. 10:1) 

Este posibil ca această primă interdicție să fie nece-

sară pentru că diaconii se află adesea între prezbiteri și 

cei pe care îi ajută în numele prezbiterilor.  

Când suntem sub presiune, poate fi ispititor să spu-

nem mai puțin decât adevărul complet, să ascundem ade-

vărul când vorbim cu oamenii, ori să credem că acele 

„mici minciuni nevinovate” ar fi acceptabile.  

Când apar dezacorduri sau conflicte, unii oameni 

pot încerca să fie pe placul ambelor tabere prin a le spune 

un lucru prezbiterilor și un alt lucru oamenilor pe care 

încearcă să îi ajute. Inevitabil, cei care se joacă cu adevă-

rul, care îl colorează într-un fel sau care încearcă să le fie 

pe plac tuturor, se vor face vinovați de a fi fost „cu două 

fețe”.  

O astfel de persoană nu inspiră respect și este o 

mărturie tristă pentru „cuvântul adevărului, Evanghelia 

mântuirii voastre” (Efes. 1:13). 

Vorbirea adevărată este temelia încrederii 
și promovează relații bune de lucru între 
colegi. 
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De exemplu, atunci când un păstor creștin proemi-

nent a fost acuzat de guvern de fraudă și judecat, un ziar 

cita astfel comentariul avocatului acuzării despre păstor: 

„Acest om este unul cu vorbirea lunecoasă, așa că este po-

sibil să nu îl convingem vreodată de greșeala lui”. Un păs-

tor „cu vorbirea lunecoasă” – și orice lider de biserică de 

acest fel – este o mărturie dezgustătoare față de Evanghe-

lie și față de Dumnezeul oricărui adevăr: „Buzele minci-

noase sunt urâte Domnului” (Prov. 12:22). În spatele unei 

limbi amăgitoare se află o minte înșelătoare. 

Scriptura le poruncește tuturor credincioșilor, din 

orice societate și din orice vreme, să renunțe la minciună. 

Trebuie să ne spunem întotdeauna adevărul unul altuia, 

pentru că noi toți suntem „mădulare unii altora” în trupul 

lui Hristos: 

De aceea, lăsați-vă de minciună: Fiecare dintre voi 

să îi spună aproapelui său adevărul, pentru că sun-

tem mădulare unii altora. (Efeseni 4:25) 

În anumite societăți, a spune adevărul poate să nu 

fie un lucru prețuit de membrii ei. Salvarea aparențelor 

este mai importantă, chiar dacă persoanele în cauză sunt 

nevoite să mintă. Totuși, în trupul lui Hristos, renunțarea 

la minciună și a ne spune adevărul cu onestitate unul al-

tuia este standardul creștin al vorbirii, chiar dacă lucrul 

acesta poate fi aducător de disconfort sau poate fi contrar 

tendințelor din societate. 
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Ca slujitori oficiali ai bisericii și exemple de caracter 

cristic, diaconii trebuie să fie cunoscuți pentru integrita-

tea vorbirii lor. Cuvintele noastre au consecințe serioase, 

iar Isus ne-a avertizat că Dumnezeu va judeca într-o zi 

„orice cuvânt nefolositor, pe care-l vom fi rostit” (Matei 

12:36–37). Așadar, Isus ne consideră responsabili deopo-

trivă pentru ceea ce spunem și pentru ceea ce facem. Dacă 

nu poți avea încredere în vorbele unui diacon, el nu este 

vrednic de respect și nu se potrivește să îi ajute pe prez-

biteri în grija pentru biserica lui Dumnezeu. 

„NU BĂUTORI DE MULT VIN” 

Este inacceptabil ca prezbiterii și diaconii casei lui 

Dumnezeu să fie „băutori de mult vin”. Această a doua in-

terdicție nu este una absolută în ce privește consumul de 

alcool, ci o interdicție în folosirea excesivă a vinului (și am 

putea adăuga, a oricărei alte substanțe) care ar putea dă-

una în vreun aspect reputației acelei persoane și slujirii ei 

pentru Dumnezeu.  

Această interdicție este în acord cu multe alte aver-

tismente ale Bibliei legate de pericolele potențiale ale con-

sumului de vin și de băuturi tari,6 cum ar fi: 

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgi-

oase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. 

(Prov. 20:1) 

 
6 Prov. 20:1; 21:17; 23:20–21, 29–35; 31:4–5; Ecl. 10:17; Isaia 5:11, 22–23; 28:7–8; 

Osea 4:11; Rom. 13:13; 1 Cor. 5:11; 6:9–10; 1 Tes.. 5:7–8. 
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Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui 

sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui 

sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale 

celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul 

cu vin amestecat. (Prov. 23:29–30) 

În Tit 2:3, Pavel le interzice femeilor creștine ma-

ture să devină „dedate la vin”. El exprimă aceeași idee 

aici, în relație cu diaconii. Ei nu trebuie să fie robi ai vi-

nului. „Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit” 

(2 Petru 2:19). 

Dependența de alcool scoate la iveală o viață care nu 

este aflată sub controlul Duhului. Un creștin care are o 

problemă cu alcoolul este controlat de firea pământească, 

nu de Duhul Sfânt (Gal. 5:16–24) și, ca atare, este un 

exemplu dezgustător a ceea ce ar trebui să fie un credin-

cios în Hristos.  

Orice dependență afectează judecata echilibrată a 

acelei persoane și legătura ei cu realitatea. Dependența de 

alcool poate să conducă de asemenea la păcate precum 

ipocrizia, mânia necontrolată, minciuna sau abuzul față 

de soț ori soție. 

Mai mult, abuzul de alcool interferează cu creșterea 

credinciosului în asemănare cu Hristos și cu lucrarea Du-

hului Sfânt în viața lui. Iată de ce Scriptura spune: 

Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. 

Dimpotrivă, fiți plini de Duh. (Efes. 5:18) 
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De o preocupare deosebită în ceea ce privește liderii 

bisericii ar trebui să fie ideea de „alcoolic secret”, denu-

mită și „alcoolicul de acasă”. Nu cred că trebuie să ne aș-

teptăm să vedem un diacon alcoolic zăcând beat în mijlo-

cul străzii. Este, însă, mai probabil ca el să fie un alcoolic 

secret, care trăiește o viață dublă.  

Un astfel de om poate fi un maestru al disimulării. 

El se poate strădui din greu pe parcursul zilei să pară un 

om responsabil, chiar de succes, dar acasă, după lăsarea 

serii, să își manifeste dependența de alcool. El își va nega 

cu încăpățânare dependența și va face eforturi mari ca să 

o ascundă. El ar putea chiar să îi atace agresiv pe cei care 

îi scot la iveală problema, inclusiv pe soția și copiii lui. 

Confruntarea și grija față de un alcoolic funcțional este o 

experiență dificilă și neplăcută, pentru că el este pregătit 

să lupte și să mintă pentru a-și proteja dependența.  

Alcoolicul secret distruge relațiile din familie și va 

aduce ocară asupra bisericii și asupra slujirii diaconale.  

Oamenii vor pune întrebări de genul: „Cum poate 

acel om să aibă o problemă cu alcoolul și totuși să i se 

permită să fie diacon? De ce nu rezolvă prezbiterii această 

problemă?”  

În familia sfântă a lui Dumnezeu, o persoană depen-

dentă de alcool nu este „vrednică de respect” și nu se ca-

lifică să slujească în biserică. 
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„NU DORITORI DE CÂȘTIG MÂRȘAV” 

Biblia lansează în mod repetat avertismente împo-

triva păcatului lăcomiei și al „iubirii de bani [care] este 

rădăcina tuturor relelor” (1 Tim. 6:10). Ea prezintă de ase-

menea multe exemple de lideri care s-au folosit de poziți-

ile și autoritatea ce le-au fost date de Dumnezeu pentru a 

obține câștiguri financiare pe spinarea altora.7 De exem-

plu, Luca scoate la iveală starea inimii multora dintre li-

derii religioși cu care Domnul nostru s-a întâlnit, acu-

zându-i că erau „iubitori de bani” (Luca 16:14). Isus i-a 

acuzat pe farisei că furau din „casele văduvelor” (Luca 

20:47). La rândul lui, profetul Ieremia a deplâns că, 

De la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt 

lacomi de câștig; de la proroc până la preot, toți în-

șală. (Ier. 6:13) 

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor”. 

(1 Tim. 6:10) 

Din fericire, Scriptura include și exemple de lideri 

onorabili, care nu s-au folosit de poziția, titlul sau influ-

ența lor oficială pentru a-i despuia pe cei credincioși de 

lucrurile lor. În mesajul său de rămas bun adresat națiunii 

Israel, preotul și judecătorul evlavios Samuel a mărturisit 

că nu a abuzat de poziția lui pentru a primi câștiguri ne-

cinstite din partea oamenilor: 

 
7 Num. 22–24; 1 Sam. 2:13–17; 8:3; 2 Împ. 5:20–27; Neem. 6:10–14; Isaia 22:15–25; 

56:9–11; Ezec. 22:25, 27; Mica 3:11; Matei 21:13; Luca 11:39; F.A. 8:9–24. 
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Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii 

mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră, din ti-

nerețe până în ziua de azi. Iată-mă! Mărturisiți îm-

potriva mea, în fața Domnului și în fața unsului Lui: 

Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe 

cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine 

am luat mită ca să închid ochii... asupra lui? Mărtu-

risiți, și vă voi da înapoi. Ei au răspuns: „Nu ne-ai 

apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic 

din mâna nimănui” (1 Sam. 12:2–4). 

O interdicție pentru lideri 

Nimeni nu a fost mai sensibil ca apostolul Pavel față 

de posibilele acuzații de lăcomie și de profit personal de 

pe urma Evangheliei. În epistolele lui către Timotei și Tit, 

Pavel a avertizat despre învățătorii falși și despre iubirea 

de bani a acestora, lucru care era evident în motivațiile 

lor materialiste.8 Dumnezeu nu vrea ca slujitorii Lui să fie 

niște profitori și niște oameni lacomi. Standardul lui 

Dumnezeu este ca prezbiterii și diaconii bisericii să fie 

darnici, nu să capete bani. Pavel le-a reamintit prezbiteri-

lor efeseni de practica lui: 

N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la ha-

inele cuiva. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat 

pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. 

În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat 

că, lucrând astfel, trebuie să îi ajutați pe cei slabi și 

 
8 1 Tim. 6:3, 5–10; Tit 1:10–11; v. și 2 Petru 2:3, 14–16. 
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să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, 

care însuși a zis: ,Este mai ferice să dai decât să pri-

mești’. (F.A. 20:33–35; v. și Filip. 4:17) 

Ca asistenți ai prezbiterilor, diaconii au adesea ac-

ces la donațiile bisericii, așa că nu li se permite să fie „do-

ritori de câștig mârșav”. Termenul grec folosit aici 

(aischrokerdēs) este un cuvânt categoric, care subliniază 

ideea de câștig fraudulos, rușinos și ilegitim.9 De exemplu, 

în distribuția donațiilor din perioada Noului Testament, 

majoritatea darurilor erau sub formă de bani sau bunuri 

materiale. Un lider lacom putea foarte ușor să își însu-

șească o parte din bani pentru propriul său avantaj. As-

tăzi, un diacon poate să se folosească de poziția lui și de 

încrederea oamenilor pentru a câștiga acces în casele oa-

menilor, la conturile lor bancare, la moștenirile lor sau la 

polițele de asigurare pentru a se îmbogăți. Astfel, pentru 

protejarea bisericii și a membrilor ei, un diacon nu poate 

fi „doritor de câștig mârșav”. 

O ispită puternică 

Pentru unii, banii pot fi o ispită mai puternică decât 

sexul sau alcoolul. De aceea, ne putem imagina ispitele cu 

care se confruntă liderii bisericilor. Furtul din donațiile bi-

sericii sau folosirea improprie a fondurilor ei sunt probleme 

des întâlnite. Chiar și printre cei 12 apostoli existase inițial 

 
9 „doritori de câștig mârșav” (aischrokerdēs): „lacomi după bani fără rușine, avari, 

doritori de câștiguri necinstite” (BDAG, 29). 
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un hoț. Iuda a acționat ca și cum i-ar fi păsat de săraci, dar 

apostolul Ioan ne explică motivația adevărată a lui Iuda: 

Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de să-

raci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea 

punga, lua el ce se punea în ea. (Ioan 12:6) 

Astăzi auzim foarte des de slujitori oficiali renumiți 

ai bisericii, care sunt prinși în probleme legate de folosi-

rea banilor bisericilor lor. În anumite părți ale lumii, ex-

ploatarea financiară a copiilor lui Dumnezeu de către li-

derii bisericii este o problemă serioasă și răspândită.10 În 

majoritatea cazurilor, liderii bisericilor nu fură bani li-

chizi. În schimb, ei direcționează fonduri către așa-zisele 

lor „cheltuieli de lucrare”: mese, călătorii, vacanțe, activi-

tăți sportive sau reparații la casele și mașinile lor. Dacă 

nu survin ca urmare a unui acord din partea congregației 

și a liderilor ei, toate aceste utilizări ale fondurilor biseri-

cilor nu sunt decât câștiguri mârșave. Ele sunt expresia 

trădării încrederii. Astfel de gesturi nu îi slujesc turmei, 

ci îi dăunează. 

Nimeni nu a fost mai sensibil ca apostolul 
Pavel față de posibilele acuzații de motiva-
ții lacome și de profit personal de pe urma 
Evangheliei. 

 
10 Sunday Bobai Agang, “Radical Islam Is Not the Nigerian Church’s Greatest 
Threat,” Christianity Today (May 2017), 55–57; The Cape Town Commitment: A 

Confession of Faith and a Call to Action (Bodmin, United Kingdom: The Lausanne 

Movement, 2011), 55–57, 60. 
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Oamenii care fac astfel de lucruri și astfel de tran-

zacții financiare îndoielnice sunt adesea lipsiți de o con-

știință curată. Ei se amăgesc pe sine și sunt plini de justi-

ficare de sine. Ei se simt adesea deranjați când deciziile 

lor financiare și practicile lor în folosirea banilor bisericii 

sunt chestionate de alții. Ei fură fără remușcări. Ei sunt 

corupți moral. 

Atunci când o biserică are o pluralitate de diaconi și 

prezbiteri, acest lucru o ajută la construirea unui mediu 

de dare de socoteală în administrarea finanțelor bisericii. 

În mod obișnuit, credincioșii nu vor dărui bisericii dacă 

nu au încredere în integritatea liderilor lor. Pentru a 

exista o dare de socoteală autentică și transparentă, tre-

buie să existe întotdeauna mai multe persoane care colec-

tează și distribuie fondurile bisericii. 

Din acest motiv, atunci când a colectat și a trimis 

darurile din partea bisericilor dintre Neamuri pentru cre-

dincioșii săraci din Ierusalim, Pavel a arătat clar că el (și 

cei care erau împreună cu el) făceau colecta și adminis-

trau darurile într-o modalitate cinstită înaintea lui Dum-

nezeu și a oamenilor. Pavel nu a colectat și nu a trimis 

niciodată aceste daruri de unul singur: 

În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defăimeze 

cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngri-

jim. Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înain-

tea Domnului, ci și înaintea oamenilor. (2 Cor. 8:20–

21; subl.) 
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„SĂ PĂSTREZE TAINA CREDINȚEI                            

ÎNTR-UN CUGET CURAT” 

Un diacon trebuie să cunoască elementele credinței 

creștine, să aibă credința, să se țină ferm de ea și să tră-

iască consecvent cu „taina credinței”. Philip Towner su-

marizează plăcut această a cincea cerință calificativă pen-

tru diaconi: 

Cerința aceasta stipulează că adeziunea candidatu-

lui la credință („să păstreze”) trebuie împlinită in-

dubitabil, iar comportamentul lui să fie potrivit cre-

dinței pe care o pretinde.11  

„Taina credinței” este o expresie paulină care cu-

prinde adevărurile distinctive ale Evangheliei. În Noul 

Testament, termenul „taină” (mystērion) are cel mai ade-

sea sensul de „secret revelat”, un plan divin sau un scop 

care anterior fusese ascuns și inaccesibil, dar apoi este re-

velat de Dumnezeu și proclamat tuturor celor care vor să 

îl creadă (v. în special Rom. 16:25–26). 

Dumnezeu l-a ales pe Pavel ca instrumentul Lui spe-

cial pentru revelarea planurilor Sale anterior ascunse, iar 

Pavel s-a străduit să îi ajute pe toți credincioșii să cu-

noască „taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în 

care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale știin-

ței” (Col. 2:2–3). 

 
11 Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus, NICNT (Grand Rapids: Eer-

dmans, 2006), 264. 
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„Taina credinței” 

Atunci care este nuanța specială a expresiei „taina 

credinței”? Răspunsul se găsește în obiectul tainei, „cre-

dința”, care se referă aici la întreg corpusul fix al credin-

țelor creștine.12 Astăzi, noi găsim aceste credințe în Noul 

Testament. În Efes, învățătorii falși distorsionaseră cre-

dința, așa că era imperativ ca slujitorii oficiali, aflați în 

poziție de autoritate în biserică, să rămână alipiți de „cre-

dința” pe care Pavel o propovăduise. 

Această cerință pentru diaconi este asemănătoare 

cerinței ca prezbiterii să „se țină de Cuvântul adevărat” 

propovăduit de apostoli (Tit 1:9). Deopotrivă diaconii și 

prezbiterii trebuie să fie oameni ai credinței adevărate. 

Un diacon trebuie să cunoască elementele 
credinței creștine, să aibă credința, să se 
țină ferm de ea și să trăiască consecvent cu 
„taina credinței”. 

Trăind „cu un cuget curat” 

Un diacon trebuie să adere la doctrina apostolică 

având „un cuget curat”.  

Dumnezeu ne-a dat tuturor abilitatea de a ne analiza 

pe noi înșine, o conștiință sau un glas interior care ne vor-

bește despre ceea ce credem că este bine sau rău. Conști-

ința „este conștientizarea interioară de către om a calității 

 
12 „credința” (pistis): 1 Tim. 1:19; 4:1, 6; 5:8; 6:10, 21; 2 Tim. 3:8. 
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morale a acțiunilor lui”.13 Deoarece conștiința îl judecă și îl 

călăuzește pe credincios, el nu trebuie să acționeze contrar 

acelui glas. 

Oridecâteori acționăm contrar „credinței” și nu că-

utăm iertarea și corecția, ne pângărim conștiințele, iar 

acest lucru este păcat. De fiecare dată când un creștin își 

încalcă conștiința, el îi slăbește puterea și îi permite păca-

tului și ipocriziei să se manifeste mai ușor. Toți credinci-

oșii sunt chemați să își educe continuu conștiința după 

adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, nu după standar-

dele societății seculare. 

Cineva care rămâne în credință cu o conștiință cu-

rată este unul a cărui profesiune de credință se potrivește 

și este demonstrată de comportamentul consecvent cre-

dinței. Un autor explica aceasta în felul următor: „Crești-

nul își păstrează conștiința curată prin a trăi în armonie 

cu adevărurile descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu”.14  

Noul Testament nu le permite credincioșilor să des-

partă doctrina de viață. El cere consecvență între credință 

și practică. Totuși, unii pretinși creștini susțin că ei cred 

doctrina biblică, dar demonstrează o gândire și un compor-

tament nebiblic. În timp, ei își împietresc conștiințele, așa 

încât nu mai sunt convinși de păcatul și răzvrătirea lor. 

 
13 J. N. D. Kelly, The Pastoral Epistles, BNTC (London: Adam and Charles Black, 
1963), 47. 
14 Lawrence O. Richards, Expository Dictionary of Bible Words (Grand Rapids: Zon-

dervan, 1985), 187. 
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Pentru creștini, o deconectare atât de gravă între 

ceea ce ei cred și felul în care trăiesc este inacceptabilă. 

„Taina credinței” nu este o filosofie abstractă despărțită 

de comportamentul și atitudinile etice zilnice ale omului. 

„Cunoștința adevărului”, spunea Pavel, „este potrivită cu 

evlavia” (Tit 1:1). Astfel, un diacon nu poate să păstreze 

„credința cu un cuget curat”, dar să trăiască în imoralitate 

sexuală, să fure bani de la săraci, să fie un bețiv, să-i 

urască pe frații lui sau să amestece învățături false cu ade-

vărurile Evangheliei. Doctrinele biblice trebuie să fie ma-

nifestate prin comportament biblic. Astfel, pentru a se ca-

lifica să slujească, un candidat la diaconie trebuie să se 

țină strâns legat de „credință” și să ducă o viață consec-

ventă cu învățăturile „credinței”. 

Oridecâteori acționăm contrar „credinței” 
și nu căutăm iertarea și corecția, ne pângă-
rim conștiințele, iar acest lucru este păcat. 

Diaconilor nu li se cere să dea învățătură 

Unii teologi pretind că expresia „să păstreze taina 

credinței într-un cuget curat” ar fi un indiciu că diaconilor 

li s-ar cere să dea învățătură,15 dar aceasta este o inter-

pretare improbabilă, pentru că învățăturile date de Pavel 

lui Timotei nu includ sfaturi despre a da învățătură în 

 
15 I. H. Marshall, The Pastoral Epistles, ICC (Edinburgh: T&T Clark, 1999) 487–88. 

Towner, The Letters to Timothy and Titus, 262. Dieter Georgi, The Opponents of 

Paul in Second Corinthians (Philadelphia: Fortress, 1986), 29–32. 
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taina credinței, ci Pavel insistă ca un diacon să păstreze 

credința cu un cuget curat. Faptul că diaconii nu trebuie 

să „fie în stare să îi învețe pe alții” nu conduce automat la 

ideea că ei nu ar putea da învățătură. Pur și simplu pro-

povăduirea nu este legată de slujirea pe care ei o fac. O 

persoană care slujește ca diacon poate în mod cert să par-

ticipe la alte lucrări ale bisericii care sunt în afara ariei 

sale de responsabilități diaconale. Într-o biserică mică, 

atât prezbiterii cât și diaconii trebuie să îndeplinească 

multe sarcini care nu sunt în mod specific legate de res-

ponsabilitățile lor stricte de slujire. Așa cum se spune, ei 

pot „purta mai multe pălării”. 

Nevoia cercetării 

Cum am putea ști dacă un candidat la slujirea dia-

conală crede și trăiește consecvent cu credința, fiind vred-

nic de respect, sau dacă nu cumva îi lipsește integritatea 

în vorbire, dacă nu cumva este un alcoolic ascuns sau un 

lacom după bani? Răspunsurile la aceste întrebări se gă-

sesc în următoarea precizare: 

Trebuie cercetați întâi, și numai dacă sunt fără pri-

hană, să fie diaconi. (1 Tim. 3:10) 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Pentru a proteja credibilitatea Evangheliei și re-

putația bisericii locale în fața batjocurii publice, prezbite-

rii și diaconii bisericii „trebuie să fie fără prihană” din 

punct de vedere moral și spiritual. 
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2. Un diacon trebuie să fie o persoană vrednică de 

respect, a cărei atitudine și al cărei comportament trebuie 

să le fi câștigat respectul celorlalți. 

3. Un diacon trebuie să demonstreze integritate în 

vorbire și autocontrol în consumul de alcool. 

4. Un diacon trebuie să demonstreze integritate fi-

nanciară. Nu putem fi naivi în legătură cu ispitele finan-

ciare cu care se confruntă liderii bisericii. Furtul din do-

națiile bisericii sau deturnarea fondurilor ei prin utiliza-

rea lor discreționară constituie o problemă răspândită. 

5. Un diacon trebuie să rămână ferm alipit de ade-

vărurile divine ale doctrinei creștine și să fie un model al 

Evangheliei printr-un stil de viață consecvent cu învăță-

turile credinței creștine. 
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6 
CERCETAREA 

 

La Valleyview Church, diaconii formează comitetul 

de administrare a bisericii. Responsabilitatea lor primară 

este să ia decizii financiare și legate de clădirea bisericii. 

Odată pe an, păstorul îi invită pe toți membrii să rămână 

după o întâlnire de duminică seara, pentru a-i alege pe noii 

diaconi. După ce se adună în jurul unei table, coordonato-

rul comitetului de diaconi cere propuneri de noi diaconi. 

Mai multe nume sunt sugerate și ele sunt scrise pe tablă. 

Membrii care participă (și doar câțiva fac asta) votează ca 

doi noi diaconi să îi înlocuiască pe cei al căror mandat de 

trei ani a expirat. După ce sunt numărate voturile, diaconii 

proaspăt aleși sunt instalați, iar păstorul încheie întâlnirea 

cu rugăciune. Întreg procesul ia mai puțin de o oră. Cu ex-

cepția acelei rugăciuni de încheiere, păstorul și membrii nu 

s-au implicat în nicio rugăciune anterioară pentru alegerile 

pe care aveau să le facă, nu au luat serios în analiză cerin-

țele calificative biblice pentru diaconi, și nu au făcut niciun 

efort conștient de a cerceta dacă, în cazul fiecărui candidat, 

caracterul moral, viața de familie și stilul de a trăi erau con-
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secvente cu credința pretinsă. Astfel de proceduri superfi-

ciale dovedesc posibila necunoaștere sau chiar ignorare a 

învățăturilor clare și a autorității Scripturii, astfel că ele 

slăbesc serios bisericile noastre. 

POTENȚIALII DIACONI TREBUIE CERCETAȚI 

În cadrul capitolului anterior, am explorat pasajul 

din 1 Timotei 3:8-9, unde Pavel prezintă cinci trăsături 

calificative pentru diaconi: 

• cinstiți (vrednici de respect) 

• nu cu două fețe 

• nu băuturi de mult vin 

• nu doritori de câștig mârșav 

• să păstreze taina credinței într-un cuget curat. 

Imediat după aceste cerințe, Pavel stabilește nevoia 

de cercetare: 

[și aceștia] trebuie cercetați întâi, și numai dacă 

sunt fără prihană, să fie diaconi. (1 Tim. 3:10) 

Fără a cerceta dacă un candidat la slujirea diaconală 

posedă sau nu calitățile scripturale necesare pentru slu-

jire, cerințele enumerate în versetele 8-9 nu rămân decât 

niște cuvinte goale pe o bucată de hârtie. De aceea, admi-

terea la slujirea de diacon trebuie precedată de cercetarea 

și aprobarea bisericii și a liderilor ei. 
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Evaluarea trăsăturilor calificative ale unui 
potențial diacon trebuie tratată cu aceeași 
seriozitate ca în cazul evaluării unui prez-
biter (1 Tim. 5:22–25). 

Mai mult, evaluarea trăsăturilor calificative ale unui 

potențial diacon trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca 

în cazul evaluării unui prezbiter (1 Tim. 5:22–25). Proce-

sul de cercetare a unui candidat la diaconie va necesita 

timp și efort, la fel cum este cazul unui prezbiter. Faptul 

că slujirea diaconilor necesită cerințe calificative aseme-

nea prezbiterilor și cercetarea de către alții sugerează că 

există ceva important în lucrarea diaconilor, ceva logic în 

lumina rolului lor de asistenți ai prezbiterilor. 

„De asemenea” 

Versetul 10 începe astfel: „[și aceștia - diaconii] 

trebuie cercetați întâi”. Cele două conjuncții „și” (de) și 

„de asemenea” (kai, lit. ESV) fac legătura între cerceta-

rea diaconilor și cercetarea implicită a prezbiterilor.1 As-

tfel, un diacon candidat, asemenea unui prezbiter aflat 

în aceeași situație, trebuie cercetat mai înainte de a fi 

admis în acea slujire. Totuși, unii comentatori neagă fap-

tul că această construcție, „și… de asemenea” s-ar referi 

la episcopii/prezbiterii din versetele 1-7. Ei susțin că 

aceste conjuncții nu fac altceva decât să adauge factori 

necesari precauționari la cele 5 cerințe menționate în 

 
1 v. 1 Timotei 5:24–25. 
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versetele 8-9. Deși prefer prima interpretare, ambele per-

spective asupra expresiei „și aceștia... de asemenea” arată 

clar că diaconii candidați trebuie să fie „cercetații întâi” 

pentru a putea sluji. Întrucât există cerințe biblice ce tre-

buie îndeplinite de diaconi, rezultă în mod necesar că tre-

buie să existe și un anumit proces de evaluare a unui can-

didat, pentru a vedea dacă posedă aceste trăsături biblice. 

„Trebuie cercetați întâi” 

Verbul grec tradus prin „a cerceta” (dokimazō) are 

sensul de „a face o examinare critică a unui lucru, pentru 

a-i stabili autenticitatea, pentru a-l testa”.2 În literatura 

greacă din antichitate, dokimazō era folosit uneori cu re-

ferire la verificarea abilităților unei persoane propusă 

pentru o funcție publică.3  

Tot astfel, Pavel folosește aici termenul cu ideea că 

un candidat la slujirea de diacon trebuie să fie cercetat 

oficial și public pentru a stabili dacă satisface cerințele 

prezentate în versetele 8–9 și 12. Mai mult, verbul din 

limba greacă, „a cerceta”, este un verb imperativ, așa că 

testarea unui candidat nu este un lucru opțional. „Întreg 

procesul de evaluare este obligatoriu”.4  

 
2 BDAG, 255. De asemenea, „cercetarea candidaților pentru slujire specială în co-

munitatea creștină… 1 Tim. 3:10” (BDAG, 255). 
3 v. Ceslas Spicq, TLNT 1: 357; Walter Grundmann, „dokimazo”, în TDNT, 2: 256; Her-

mann Cremer, „dokimazō”, în Biblicō Theological Lexicon of New Testament Greek, tr., 
W. Urwick, (1895; repr. Greenwood, SC: The Attic Press, Inc., 1977), 699–700. 
4 Philip H. Towner, The Letters to Timothy and Titus, NICNT (Grand Rapids: Eer-

dmans, 2006), 264. 
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„Întâi... apoi” 

 Trebuie să fim atenți să nu trecem cu vederea ter-

menii foarte importanți care arată secvența, anume „în-

tâi” și „apoi” [lit. ESV].  Trebuie respectată o anumită sec-

vență pentru a deveni diacon, iar cercetarea candidatului 

trebuie să vină mai „întâi”. Dacă rezultatul cercetării can-

didatului este pozitiv, „apoi” - și doar apoi - devine el eli-

gibil să slujească în calitate de asistent pentru prezbiteri. 

„Întreg procesul de evaluare este obligato-
riu”. – Philip Towner 

„Dacă sunt fără prihană” 

Al doilea verb principal în această construcție, dia-

koneō, tradus prin expresia „să fie diacon” [să slujească, lit. 

ESV], este verbul care pleacă de la rădăcina substantivului 

grec diakonos, folosit aici într-un sens tehnic, comportând 

ideea de a sluji ca diaconi/asistenți.5 Totuși, „să fie diacon” 

este o expresie condițională, iar condiția care trebuie satis-

făcută înainte ca un diacon să poată sluji este rezumată prin 

expresia „fără prihană”: „Numai dacă sunt fără prihană, să 

fie diaconi”.6 Cu alte cuvinte, cercetarea caracterului și a vi-

eții unui candidat potrivit cerințelor biblice nu a scos la 

iveală nimic care să descalifice acea persoană. 

 
5 „Să fie diaconi” (diakoneitōsan din diakoneō): „să împlinească responsabilități ofi-

ciale, să slujească” (BDAG), 229. 
6 „fără prihană” (anegklētos). Același termen este folosit în Tit 1:6 pentru prezbiteri. 

Este același sens de „ireproșabil” (anepilēmptos) din 1 Timotei 3:2, cu referire la epis-

copi. Atât prezbiterii cât și diaconii trebuie să fie fără prihană, ireproșabili. 
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A fi cercetat și dovedit „fără prihană” nu implică 

faptul că diaconul nu are niciun fel de greșeli. Noi toți 

avem defecte, capricii și trăsături de caracter care îi de-

ranjează pe alții. A fi dovedit „fără prihană” sau „fără re-

proș” se referă în mod specific la cerințele calificative 

pentru slujire. Un diacon „fără prihană” în această pri-

vință este vrednic de respect, atașat adevărului în vorbire, 

stăpân pe sine în folosirea vinului, sănătos în doctrină și 

viață, un soț credincios, un bun tată și un cârmuitor com-

petent al casei sale. Despre astfel de oameni, psalmistul 

spune: „Ferice de cei fără prihană în calea lor” (Ps. 119:1). 

Dacă rezultatul cercetării candidatului 
este pozitiv, „apoi” - și doar apoi - devine el 
eligibil să slujească în calitate de asistent 
pentru prezbiteri. 

Importanța diaconilor 

Cineva ar putea crede că cerințele pentru diaconi ar 

necesita mai puțină strictețe în impunerea lor decât cele 

pentru prezbiteri. Totuși, lucrurile nu stau așa. Cerințele 

lui Pavel legate de calitățile morale și spirituale ale diaco-

nilor demonstrează că el i-a considerat o echipă impor-

tantă de slujitori oficiali ai bisericii. El nu a vrut ca poziția 

și funcția diaconilor să fie ignorate sau tratate cu dispreț. 

La fel cum este important ca prezbiterii să fie cercetați în 

ce privește cerințele lor, așa este și în cazul diaconilor. 
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Această cerință demonstrează importanța diaconilor pen-

tru biserică și pentru prezbiterii ei. 

Este foarte probabil ca diaconii din Efes să fi fost 

considerați irelevanți din cauza influenței învățătorilor 

falși, care pretindeau cu mândrie că aveau o cunoștință 

specială7 și un statut proeminent de învățători. Acești pse-

udo-învățători nu puteau să îi prețuiască pe diaconi și ro-

lul lor, pentru că diaconii nu erau învățători, astfel că îi 

considerau un fel de slugi ale prezbiterilor.  

Totuși, prin a-i pune pe diaconi alături de episcopi 

(v. 1-7) și prin a enumera cerințe calificative asemănă-

toare cu ale prezbiterilor (v. 8-12), Pavel corectează orice 

idee falsă a irelevanței diaconilor. 

Deoarece rolul diaconilor este atât de important, un 

diacon nepotrivit poate da naștere multor probleme de-

ranjante în biserică: poate să-i rănească pe cei nevinovați, 

poate să aducă ocară asupra reputației publice a bisericii 

și să fie o povară pentru prezbiteri, în loc să le fie de aju-

tor. 

Aceste cerințe calificative lăsate de Dumnezeu pen-

tru diaconi protejează biserica de diaconii nepotriviți și 

nevrednici. Dacă este necesar, aceste standarde obiective 

îi permit bisericii și liderilor ei să îndepărteze un diacon 

păcătos și disfuncțional din slujire. 

 
7 1 Tim. 1:3–7, 19–20; 4:1–3, 7; 6:3–5, 20–21. 
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CERCETAREA UNUI DIACON 

Pavel nu ne oferă un manual procedural pentru cerce-

tarea, aprobarea și instalarea unui candidat la slujirea diaco-

nală. La fel cum Noul Testament nu prezintă proceduri speci-

fice pentru administrarea Cinei Domnului și a botezului, el nu 

ne dă proceduri detaliate nici pentru cercetarea unui diacon 

candidat. Pavel spune simplu acest lucru: „Trebuie cercetați 

întâi” (1 Tim. 3:10). Spre deosebire de cartea Levitic, Noul 

Testament ne oferă mai multă libertate în felul în care am pu-

tea să facem această cercetare. Metodele detaliate de selec-

tare, cercetare, aprobare și instalare a slujitorilor bisericii 

sunt lăsate la latitudinea bisericii locale și ale liderilor ei. Di-

mensiunea bisericii și contextul cultural sunt factori care pot 

determina elementele specifice. De exemplu, o biserică având 

1000 de membri va trebui să facă aceste lucruri diferit de o 

biserică de doar 50 de membri. Scriptura doar prescrie (1) ce-

rințele calificative ale diaconilor, (2) necesitatea ca aceștia să 

fie cercetați de alții și (3) avertismentul de a evita desemnările 

pripite la slujire (1 Tim. 3:8–12; 5:22). 

Timotei trebuia să supervizeze procesul de cercetare 

Verbul „a cerceta” este un verb impersonal, pasiv, 

conjugat aici la persoana a treia plural.8 Așadar, cine trebuie 

să facă o astfel de cercetare? În cazul bisericii tulburate din 

 
8 I. H. Marshall comentează: „Forma impersonală pasivă a verbului (dokimazes-
thosan) poate sugera faptul că întreaga comunitate este avută în vedere (Roloff, 

164; F.A. 6:3), dar este posibil ca liderii să fi avut principala responsabilitate” (The 

Pastoral Epistles, ICC [Edinburgh: T&T Clark, 1999], 492). 
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Efes, este cel mai probabil ca Timotei, delegatul oficial (dar 

temporar) al lui Pavel, să fi supravegheat procesul de cerce-

tare și aprobare a diaconilor și prezbiterilor pentru slujire. 

Deopotrivă Timotei și Tit au primit autoritatea de la Pavel 

pentru a lua astfel de hotărâri, pentru a „porunci”, a-i „în-

văța pe alții”, a „rândui” și a „mustra cu deplină putere” (1 

Tim. 5:7; 6:2; Tit 1:5; 2:15; 3:8).9  

Totuși, Timotei nu ar fi putut să evalueze adecvat 

un potențial diacon fără ajutorul și sfatul acelora care îl 

cunoșteau pe acel candidat. Mai mult, el trebuie să fi ară-

tat respectul cuvenit pentru prezbiteri în alegerea ajutoa-

relor lor. 

Cel mai probabil, Timotei trebuie să fi lucrat laolaltă 

cu prezbiterii și congregația, ajutându-i în procesul de 

cercetare a unui potențial diacon sau prezbiter. Timotei 

trebuie să fi urmat exemplul obișnuit al lui Pavel, care a 

călcat pe urmele lui Hristos, un exemplu de conducere 

slujitoare, neexercitând autoritatea asupra bisericii într-o 

manieră poruncitoare.10  

 
9 Comentariul lui William D. Mounce legat de identitatea lui Timotei și Tit merită 

să repetat aici: Timotei și Tit se află în afara structurii bisericii. Ei nu sunt episcopi 
sau prezbiteri, și nu sunt nici membri ai adunării locale. Ei sunt delegați itineranți 

apostolici, trimiși cu autoritatea lui Pavel pentru a rezolva problemele locale… Ti-

motei și Tit nu primesc niciodată îndemnul de a se baza pe poziția lor instituțională 
în biserica locală în ce privește autoritatea, ci mai degrabă se bazează pe autoritatea 

lui Pavel și a Evangheliei (Pastoral Epistles, WBC [Nashville, TN: Nelson, 2000], 

lxxxviii). 
10 1 Cor. 4:21; 2 Cor. 1:23–24; 6:3–10; 10:1, 8; 13:9–10; Filip. 1:25; 1 Tes. 2:5–12; 2 
Tim. 2:24–26. Pentru o explicare biblică a conducerii slujitoare în dragoste, con-

sultați Alexander Strauch, A Christian Leader’s Guide to Leading with Love (Little-

ton, CO: Lewis & Roth, 2006). 



132         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

Scriptura doar prescrie (1) cerințele califi-
cative ale diaconilor, (2) necesitatea ca 
aceștia să fie cercetați de alții și (3) avertis-
mentul de a evita desemnările pripite la 
slujire (1 Tim. 3:8-12; 5:22). 

Prezbiterii coordonează procesul de cercetare 

Când a venit vremea ca Timotei (sau înlocuitorul 

lui) să plece din biserica din Efes, prezbiterii trebuie să fi 

preluat conducerea în desemnarea noilor diaconi, în con-

juncție cu participarea congregației. Acum devenise res-

ponsabilitatea prezbiterilor să inițieze și să supervizeze 

procesul important de identificare, echipare, cercetare, 

aprobare și instalare a noilor diaconi. 

Ca lideri ai congregației, prezbiterii supraveghează 

procesul de luare a deciziilor și de rezolvare a problemelor, 

prin a face recomandări și pentru a se asigura că ceea ce se 

face în biserică este făcut „în dragoste” (1 Cor. 16:14), cu 

rânduială (1 Cor. 14:40) și după principiile sănătoase de lu-

are a deciziilor.11 Mai mult, ei instruiesc congregația despre 

cum să cerceteze un candidat după standardele biblice și, 

 
11 Deciziile de grup trebuie să fie luate pe baza unor principii biblice explicite, a 

argumentelor bine cântărite, a discuțiilor oneste și deschise, ascultând toate părțile 
implicate, cântărind avantajele și dezavantajele, fiind dornici de schimbare, cău-

tând înțelepciunea colectivă a poporului lui Dumnezeu, fiind călăuziți de fapte și 

dovezi, oprind comportamentul greșit al membrilor nestăpâniți și mânioși, și cău-

tând să luăm cele mai bune decizii. Echipa de prezbiteri este ca o copie în miniatură 
a trupului mai mare al bisericii, astfel că prezbiterii trebuie să folosească aceleași 

principii când iau decizii împreună. În final, trebuie să fim atenți la pericolele ine-

rente și la slăbiciunile procesului de luare a deciziilor în colectiv. 
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cel mai important, cum să o protejeze de oamenii distrugă-

tori și de conflictele interne care pot ruina congregația. 

Cercetarea publică 

Cercetarea și aprobarea prezbiterilor și a diaconilor 

este una dintre cele mai importante decizii pe care o con-

gregație și liderii ei le iau în viața bisericii.12 Cercetarea 

unui potențial diacon în ce privește cerințele pentru slujire 

este parte din responsabilitatea ce însoțește trăirea împre-

ună ca membri ai familiei lui Dumnezeu. De aceea, congre-

gația nu trebuie să fie pasivă în cercetarea slujitorilor ei. 

Fiind parte dintr-o familie strâns legată de frați și 

surori în Hristos, fiecare membru trebuie implicat în de-

ciziile care îi afectează pe toți. Asemenea slujirii prezbi-

terului, diaconii au o slujire publică în biserică, iar ce-

rințele pentru ei sunt scrise în Scriptură pentru ca în-

treaga familie a bisericii să le cunoască și să le pună în 

aplicare. De aceea, cercetarea unui potențial diacon tre-

buie să fie de interes public, nu o decizie privată luată de 

câțiva oameni. 

În epistolele către bisericile plantate de el – și acesta 

este un lucru important – Pavel s-a adresat întotdeauna 

întregii congregații, care îi includea pe lideri (Filip. 1:1). 

 
12 „De aceea, acești [prezbiteri nou desemnați], care au fost desemnați de ei [de 

episcopii inițiali] sau, după aceea, de alți bărbați cinstiți, cu acceptul întregii bise-
rici” (1 Clement 44:3; subl.); „Astfel, desemnați pentru voi episcopi și diaconi vred-

nici de Domnul” (Didache, 15.1; subl.); v. și The Epistles of Cyprian in The Ante-

Nicene Fathers, vol. 5 (5.4; 32.1; 64.3; 67.4, 5). 
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El a arătat că adunarea și liderii ei sunt împreună respon-

sabili pentru a se zidi unii pe alții, păstrând unitatea și 

rezolvându-și problemele interne. Ca urmare a relației 

apropiate și reciproce dintre congregație și prezbiteri, 

scopul ar trebui să fie mereu acela de a vorbi și acționa ca 

o familie unită de frați și surori.13  

 Un lucru asupra căruia Noul Testament este foarte 

clar – și ar trebui să nu existe niciun dubiu în această pri-

vință – este următorul: dragostea, smerenia, spiritul de 

slujire, blândețea, spiritul împăciuitor, rugăciunea și cre-

dincioșia față de Cuvânt, toate modelate de Hristos, tre-

buie să caracterizeze toate relațiile, hotărârile și gestiona-

rea dezacordurilor din biserică, chiar și în decursul peri-

oadelor de conflicte serioase și diferențe de opinie. 

Astfel, Dumnezeu cheamă congregația să îi „cin-

stească” pe liderii ei, să îi „prețuiască mult în dragoste”, 

„să asculte” de ei și să le fie „supuși” (1 Tes. 5:12–13; 1 

Tim. 5:17; Evrei 13:17), și îi avertizează pe prezbiteri să nu 

își folosească autoritatea stăpânind „peste cei ce le-au că-

zut la împărțeală” (1 Petru 5:3). Liderii cu gândire biblică 

ar trebui, asemenea tuturor autorilor biblici, să aibă o 

prețuire înaltă pentru poporul lui Dumnezeu ca „făptură 

nouă” în Hristos (2 Cor. 5:17; Gal. 6:15). Cei pe care liderii 

sunt chemați să îi conducă sunt „sfinți”, „preoți”, frați și 

surori în Hristos și membri ai trupului viu al lui Hristos. 

 
13 Rom. 15:5-6; 1 Cor. 1:10; 2 Cor. 13:11; Filip. 1:27; 2:2-5; 4:2-3; 1 Petru 3:8-12. 
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Prezbiterii biblici nu sunt stăpâni peste supușii lor, nici 

preoți peste laici. Astfel, ei doresc sincer să asculte de co-

legii lor membri ai trupului lui Hristos și ai familiei lui 

Dumnezeu, să se consulte cu aceștia și să caute înțelep-

ciunea lor. Acest lucru implică multă comunicare liberă și 

deschisă între prezbiteri și congregație, între lideri și cei 

pe care aceștia îi conduc. Conducerea bună necesită întot-

deauna o bună comunicare între cei care conduc și cei 

care sunt conduși. Tragic este că mult prea mulți lideri ai 

bisericilor sunt foarte slabi comunicatori, iar congregați-

ile sunt prea pasive. Nu ar trebui ca lucrurile să stea așa! 

Conducerea bună necesită întotdeauna o 
bună comunicare între cei care conduc și 
cei care sunt conduși. 

Proceduri și obiecții 

În cercetarea unui potențial diacon pentru slujire 

pot fi folosit o varietate de proceduri. Indiferent ce me-

todă se folosește, membrilor congregației trebuie să li se 

dea posibilitatea să-și exprime liber întrebările, îndoielile 

sau acceptul față de un candidat la slujirea diaconală. 

Acest lucru poate fi făcut fie verbal, fie în formă scrisă, 

cum ar fi printr-un chestionar de evaluare a diaconilor. 

Întrucât Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un standard obi-

ectiv și public, fiecare credincios este responsabil să se 

asigure de ducerea la îndeplinire a cerințelor lui Dumne-

zeu pentru diaconi. 
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Prezbiterii trebuie să investigheze orice obiecții sau 

acuzații prezentate împotriva caracterului unui candidat, 

pentru a stabili dacă persoana care formulează obiecția 

are dreptate sau nu. Dacă obiecția sau acuzația se dove-

dește neîntemeiată, ea trebuie respinsă.  

Întrucât 1 Timotei 3:10 se referă la evaluarea carac-

terului unui candidat potrivit cerințelor descrise în verse-

tele 8-12, membrii congregației trebuie să-și limiteze obi-

ecțiile la acelea care sunt întemeiate biblic.  

De exemplu, o obiecție biblică poate fi că acel „candi-

dat face abuz de alcool”, nu că „eu votez doar cu prietenii 

mei” sau „nu-mi place de persoana respectivă”. Cuvântul 

scris al lui Dumnezeu, nu preferințele sau prejudecățile 

personale trebuie să guverneze casa lui Dumnezeu și pe li-

derii ei. Un comentator biblic spunea că „temeiul pentru 

evaluare ar trebui să fie cerințele scripturale, nu persona-

litatea candidatului, statutul social sau cel profesional”.14  

Asemenea slujirii prezbiterului, diaconii au o 
slujire publică în biserică, iar cerințele pentru 
ei sunt scrise în Scriptură pentru ca întreaga 
familie a bisericii să le cunoască și să le pună 
în aplicare. De aceea, cercetarea unui poten-
țial diacon trebuie să fie de interes public, nu 
o decizie privată luată de câțiva oameni. 

 
14 Andreas J. Köstenberger, “1–2 Timothy, Titus,” in Expositor’s Bible Commentary, 

vol. 12, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 2006), 529. 
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Fără desemnări pripite 

Nu trebuie făcute niciodată desemnări pripite sau 

surprinzătoare de noi prezbiteri sau diaconi. Nimeni nu 

ar trebui luat în considerare pentru slujba de diacon dacă 

nu slujește deja ca membru activ al bisericii și dacă nu 

este cunoscut de congregație. Totuși, aud adeseori de păs-

tori sau comitete de diaconi cerându-le unor persoane să 

devină diaconi, în condițiile în care acei indivizi au parti-

cipat la întâlnirile bisericii doar de câteva săptămâni. As-

tfel de practici neînțelepte încalcă direct avertismentul 

Scripturii de a nu desemna sau de a nu pune mâinile peste 

o persoană în grabă: 

Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă... Păcatele 

unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la jude-

cată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele 

bune sunt cunoscute: și cele ce nu sunt cunoscute, nu 

pot să rămână ascunse. (1 Tim. 5:22, 24–25) 

Pavel se referă aici la desemnarea unui prezbiter la 

slujire, dar același principiu se aplică în mod egal slujirii 

diaconale. Nimeni nu trebuie desemnat la slujire dacă bi-

serica nu a investit mai întâi timp și efort în cercetarea 

adecvată a caracterului și vieții candidatului.  

Evident, acest lucru nu poate fi realizat dacă acel 

candidat nu a slujit în biserică pentru o perioadă de timp 

și nu este cunoscut de congregație și de liderii ei. O cerce-

tare atentă va scoate la iveală orice păcat sau piedică ce ar 
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putea să îl descalifice, și poate aduce de asemenea la lu-

mină acele atuuri ascunse ale unui potențial diacon. 

INSTALAREA UNUI DIACON ÎN SLUJIRE 

După ce un potențial diacon a fost aprobat pentru 

slujire, este normal să existe o ceremonie oficială de recu-

noaștere publică. Primii creștini nu erau împotriva cere-

moniilor simple și publice pentru desemnarea sau insta-

larea membrilor bisericii în anumite poziții sau pentru 

anumite lucrări.15 Punerea mâinilor a fost folosită pentru 

instalarea publică a celor șapte care au slujit la mese în 

noua lor calitate (F.A. 6:6). 

În vremea lui Pavel și a lui Timotei, recunoașterea 

publică a unui nou diacon a fost exprimată cel mai proba-

bil prin punerea mâinilor. 1 Timotei 5:22 indică faptul că 

mâinile erau puse asupra prezbiterilor la vremea desem-

nării lor pentru slujire ca lideri. Se poate ca desemnarea 

diaconilor să fi urmat aceeași practică. 

Instalarea oficială și publică a unui diacon înaintea 

congregației prin punerea mâinilor – sau prin orice alte 

mijloace dorește să folosească biserica – plasează acea per-

soană în slujire. Ea îi spune diaconului proaspăt desemnat: 

„Acum încep oficial responsabilitățile tale. Ai autoritatea de 

a face lucrarea unui diacon. Acum poți să folosești titlul de 

‚diacon’. Ai o lucrare importantă de făcut”. Instalarea unui 

 
15 F.A. 6:6; 13:3; 1 Tim. 4:14; 5:22; 2 Tim. 1:6. 
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nou diacon îi spune congregației ceva de genul: „Iată aici 

un nou diacon care îi ajută pe prezbiterii voștri în grija pen-

tru biserica lui Dumnezeu. Această persoană se califică bi-

blic și este aprobată de biserică și de liderii ei”. 

Gândiți-vă bine și îmbunătățiți instalarea 

În toate chestiunile legate de cercetarea, aprobarea 

și instalarea unui slujitor al bisericii, trebuie să respectăm 

principiul biblic ca „toate să se facă în chip cuviincios și 

cu rânduială” (1 Cor. 14:40). Oricare ar fi procedurile pe 

care le folosiți pentru selectarea, cercetarea, aprobarea și 

instalarea unui potențial diacon, gândiți-vă la ele cu aten-

ție. Continuați să evaluați eficacitatea lor și să îmbunătă-

țiți procesul. Este mereu loc de mai bine.  

Luptați împotriva tendinței superficialității, a lene-

viei sau a lipsei de responsabilitate în cercetarea și desem-

narea prezbiterilor și a diaconilor voștri. 

Oricare ar fi procedurile pe care le folosiți 
pentru selectarea, cercetarea, aprobarea și 
instalarea unui potențial diacon, gândiți-
vă la ele cu atenție. Continuați să evaluați 
eficacitatea lor și să îmbunătățiți procesul. 
Este mereu loc de mai bine.  

Elemente esențiale de reținut: 

1. Procesul de cercetare a unui candidat la slujirea 

diaconală necesită timp și efort, ca în cazul unui prezbiter. 
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2. Verbul grec tradus prin „a cerceta” (dokimazō) 

are sensul de „a face o examinare critică a unui lucru, pen-

tru a-i stabili autenticitatea, pentru a-l testa”. 

3. Este responsabilitatea prezbiterilor să inițieze și 

să supervizeze procesul important de identificare, echi-

pare, cercetare, aprobare și instalare a noilor diaconi. 

4. Cercetarea unui potențial diacon trebuie să fie un 

lucru public, nu o decizie privată luată de câțiva oameni. 

Congregația nu trebuie să fie pasivă în cercetarea slujito-

rilor ei. 

5. Continuați să vă ascuțiți și să vă îmbunătățiți pro-

cedurile pentru selecția, echiparea, cercetarea, aprobarea 

și instalarea noilor diaconi.
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7 
SOȚIILE 

 

Până aici am analizat cinci cerințe calificative pen-

tru slujirea diaconală, care se găsesc în versetele 8-9. 

După aceste versete se găsește cerința foarte importantă 

ca toți diaconii candidați să fie cercetați public pentru a 

vedea dacă satisfac acest standard. Mai apoi, și întrucâtva 

neașteptat, apare o listă de cerințe care sunt aplicabile 

anumitor femei: „[Gynaikas] Femeile, de asemenea, tre-

buie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credinci-

oase în toate lucrurile” (v. 11). Cine sunt aceste femei (gr. 

gynaikas): soțiile diaconilor sau anumite femei ce slujesc 

oficial? 

Trebuie să încep prin a afirma că, indiferent dacă 

acest pasaj se aplică soțiilor diaconilor sau femeilor dia-

con (diaconițe), Scriptura ne învață că toate femeile creș-

tine trebuie să se implice activ în „lucrarea de slujire, pen-

tru zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4:12). Asemenea 

bărbaților creștini, femeile creștine sunt preoți, sfinți și 

slujitori ai lui Hristos și ai poporului Lui, fiind echipate de 

Duhul Sfânt pentru aceasta. Ele joacă un rol esențial în 

lucrarea bisericii locale și în evanghelizarea lumii. 
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Astfel, chiar dacă 1 Timotei 3:11 s-ar adresa doar so-

țiilor diaconilor, femeile trebuie implicate în lucrarea im-

portantă de binefacere sau în alte lucrări vibrante din bi-

serică. O femeie nu trebuie să fie neapărat diaconiță pen-

tru a participa în lucrările de binefacere sau să fie parte 

dintr-un comitet organizat pentru a putea să le slujească 

altora. 

Scriptura ne învață că toate femeile creștine trebuie 

să se implice activ în „lucrarea de slujire, pentru zi-

direa trupului lui Hristos” (Efes. 4:12). 

Aceasta mă conduce să comentez asupra unui subi-

ect foarte important pentru mine. Deși această carte sus-

ține că diaconii sunt asistenții oficiali ai prezbiterilor și că 

femeile la care se face referire în 1 Timotei 3:11 sunt soțiile 

diaconilor, aceasta nu diminuează cu absolut nimic con-

tribuția multelor altor femei diacon sau diaconițe, care și-

au pus viețile în slujba bisericilor lor locale. Deși structura 

bisericii nu este exact în acord cu Scriptura, oamenii care 

slujesc jertfitor ca diaconi sau diaconițe sunt slujitori bi-

blici ai lui Hristos și fac o slujire deosebită în beneficiul 

poporului Domnului. Asemenea Domnului Isus, ei iubesc 

Biserica Lui și s-au dedicat slujirii ei. Scriptura le spune 

acestora: 

Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala 

voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Nu-

mele Lui, voi, care i-ați ajutorat și îi ajutorați pe 

sfinți. (Evrei 6:10) 
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FEMEI, FEMEI DIACONI,                                                

DIACONIȚE, AJUTOARE, SOȚII 

Una dintre problemele cu care ne confruntăm atunci 

când interpretăm sensul versetului 1 Timotei 3:11 are de-a 

face cu termenul grec gynē (pronunțat gu-nai). În limba 

greacă, gynē este termenul standard folosit pentru a de-

semna o femeie adult sau o soție. Doar contextul determină 

dacă gynē ar trebui tradus ca „femeie” sau „soție”. 

Mai mult, Pavel nu adaugă niciun cuvânt clarifica-

tor, nicio frază sau un articol hotărât pentru a identifica 

foarte clar femeile la care el se referă.  

Astfel, traducătorul sau comentatorul trebuie să 

adauge un cuvânt sau o frază care să clarifica cine anume 

sunt aceste gynaikes (gynaikes este forma la plural, cu 

sensul de femei/soții; se pronunță gu-nai-ches). În plus, 

traducătorii folosesc în mod obișnuit o notă de subsol 

pentru a recunoaște existența interpretărilor alternative 

ale termenului gynaikas. 

De exemplu, English Standard Version adaugă pro-

numele posesiv „lor”, indicând astfel că femeile din ver-

setul 11 ar fi soțiile diaconilor. Aceeași versiune a Bibliei 

adaugă următoarea notă de subsol: „sau nevestele tre-

buie... sau femeile trebuie...” New International Version 

traduce prin fraza, „În același fel, femeile trebuie să fie 

vrednice de respect”, dar adaugă și nota de subsol: „posi-

bil soțiile diaconilor sau femeile diacon”. 



144         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

Gynē/Gynaikes 

Gynē = femeie/soție (pronunțat, gu-nai) 

Gynaikes = femei/soții (pluralul nominativ, pro-

nunțat gu-nai-ches) 

Gynaikas = femei/soții în versetul 11, fiind pluralul 

acuzativ al lui gynē (pronunțat gu-nai-cas). 

Ca urmare a ambiguității limbajului original folosit 

aici, există cinci perspective legate de identitatea femeilor 

din 1 Timotei 3:11: 

1. Toate femeile creștine în general: Această per-

spectivă susține că, deși Pavel enumeră cerințele califica-

tive pentru diaconii bărbați, el introduce în mijlocul pasa-

jului patru calități necesare pentru toate „femeile” din bi-

serică: „cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase 

în toate lucrurile”. Susținătorii acestei perspective pretind 

că nu este neobișnuit ca Pavel să introducă idei suplimen-

tare în șirul gândurilor sale (ex. 1 Tim. 5:22-25). 

2. Femei diacon: Cei ce propun această perspectivă 

par foarte clari în ce privește sensul pe care îl susțin. Ei 

insistă hotărât că, așa cum există diaconi bărbați, 1 Timotei 

3:11 vorbește despre femeile diacon. Aceste femei sunt pe 

deplin egale cu bărbații diacon, și toți slujesc în aceeași lu-

crare. Astfel, aceste femei ar trebui denumite diaconi, nu 

diaconițe sau ajutoare femei. Revised English Bible traduce 

versetul 11 ca „femei în această slujire”, afirmând clar că 

femeile sunt avute aici în vedere pe deplin ca diacon. 



CAPITOLUL 7. SOȚIILE  145 

3. Diaconițe: A treia perspectivă susține că femeile 

la care se referă versetul 11 formează un alt grup de sluji-

tor oficial din biserică, deosebit de diaconii bărbați, dar 

asemănător acestuia. Astfel, există prezbiteri, diaconi și 

diaconițe. Cei ce propun această perspectivă folosesc ade-

sea interschimbabil termenii „diaconițe” și „femei dia-

con”, și mulți utilizează termenul „femei diacon”, dar se 

referă la „diaconițe”, un grup separat, care nu sunt dia-

coni pe deplin. Există diferite variante ale acestei perspec-

tive (adesea nefiind articulate foarte clar), dar, în general, 

cei care susțin această perspectivă cred că diaconii sunt 

bărbați și diaconițele sunt femei. Diaconițele slujesc în 

principal femeile din biserică. 

4. Femei ajutoare sau asistenți ai diaconilor: Cei 

care propun această perspectivă resping ideea că femeile 

din 1 Timotei 3:11 sunt diaconi sau diaconițe, și susțin că 

femeile acestea sunt o categorie separată de persoane care 

slujesc altor femei sau săracilor și nevoiașilor bisericii. 

Aceste femei îi ajută pe diaconi, dar nu au niciun titlu ofi-

cial. Ele sunt un fel de „ajutoare femei”, „asistente”, sau 

„femei care slujesc”. 

5. Soțiile diaconilor: Această abordare înțelege că, 

atunci când enumeră cerințele pentru diaconi, Pavel le 

adaugă pe soțiile diaconilor și spune că și ele trebuie să 

împlinească anumite cerințe. Asemenea soților lor, ele 

trebuie să fie de un anumit caracter: „cinstite, necleveti-

toare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile”. 
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English Standard Version alături de alte traduceri 

ale Bibliei adaugă pronumele posesiv „lor” la gynaikas din 

versetul 11: „soțiile lor trebuie să fie cinstite”. Totuși, pro-

numele posesiv „lor” nu se găsește în textul original din 

limba greacă. El este adăugat de traducătorii care inter-

pretează aceste gynaikes drept soțiile diaconilor. Multe, 

dacă nu chiar majoritatea Bibliilor în limba engleză, tra-

duc gynaikas ca soții.1 Deși există învățători biblici sănă-

toși care susțin aproape oricare dintre perspectivele de 

mai sus, concluzia mea este că Pavel se referă aici la soțiile 

diaconilor (v. nr. 5). Pentru a evita să încarc aici textul cu 

argumente tehnice legate de aceste perspective diferite, 

am ales să prezint în anexă dovezile elementare pentru 

care eu cred că gynaikes din versetul 11 sunt soțiile diaco-

nilor.2 

CERINȚE CALIFICATIVE 

Pentru a fi concis și consecvent, mă voi referi la ur-

mătoarele patru cerințe în lumina perspectivei din această 

carte, anume că femeile din versetul 11 sunt soțiile diaconi-

lor. Totuși, aceleași cerințe se aplică oricăror alte perspec-

tive. Dacă femeile din versetul 11 sunt diaconi, diaconițe 

sau ajutoare femei, aceste cerințe se aplică atunci când ele 

sunt acceptate în acea slujire. 

 
1 „soții”: KJV, NKJV, NIV (1984), ESV, CSB, Goodspeed, Phillips, MNT, Godbey, NET 
Bible, GNT, NLT, NEB. 
2 Pentru o analiză detaliată a argumentelor pro și contra celorlalte perspective, vi-

zitați www.deaconbook.com (doar în limba engleză). 
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Cinstite 

Prima cerință, aceea de a fi „cinstite”, este identică 

cerinței pentru diaconi din 1 Timotei 3:8. La fel cum un 

diacon trebuie să fie „cinstit” (sau „vrednic de cinste”), 

soția lui trebuie să fie „cinstită”. În lucrarea Domnului, 

caracterul moral și reputația publică a unui lider sunt ele-

mente critice pentru slujba lui de cârmuire a casei lui 

Dumnezeu. Cerința de a fi „cinstit” descrie o persoană ale 

cărei atitudini și comportament le câștigă respectul al-

tora. 

O soție evlavioasă îi va îmbunătăți mult re-
putația soțului ei ca diacon. Ea va fi una 
dintre influențele cele mai importante asu-
pra dezvoltării sale în caracterul cristic și 
în lucrarea lui în biserică. 

 Așadar, soția unui diacon trebuie să fie o persoană 

respectabilă, văzută bine de ceilalți. Mai mult, ea trebuie 

să aibă „un nume bun” (Ecles. 7:1), lucru pe care o per-

soană îl câștigă prin a fi sfântă în caracter și viață. Este 

evident că o soție evlavioasă îi va îmbunătăți mult repu-

tația soțului ei ca diacon. Ea va fi una dintre influențele 

cele mai importante asupra dezvoltării sale în caracterul 

cristic și în lucrarea lui în biserică. Scriptura afirmă: 

O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea 

care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui. 

(Prov. 12:4) 
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O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. 

(Prov. 19:14) 

Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de 

preț decât mărgăritarele... Ea îi face bine, și nu rău, 

în toate zilele vieții sale. (Prov. 31:10, 12) 

Neclevetitoare 

Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului și 

dreptății, dar un bârfitor nu este preocupat de adevăr și 

dreptate, ci doar de a replica, de a zdrobi, de a vâna greșeli 

sau de a-și refula mânia. De aceea, nu ar trebui să ne sur-

prindă că legile Vechiului Testament ce reglementau tră-

irea sfântă interziceau bârfa, clevetirea și ura: 

Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumne-

zeul vostru... Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. 

Să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu 

sunt Domnul. Să nu îl urăști pe fratele tău în inima 

ta; să îl mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci 

cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu 

ții necaz pe copiii poporului tău. Să îl iubești pe 

aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 

(Lev. 19:2, 16–18) 

 Termenul grec tradus prin „clevetitoare” (diabo-

lous), folosit aici ca un adjectiv, este același termen din 

greacă tradus prin diavolul (diabolos).3 Asemenea diavolu-

lui, despre care Isus a afirmat că este „tatăl minciunii” 

 
3 v. 1 Tim. 3:6-7; 2 Tim. 2:26. 



CAPITOLUL 7. SOȚIILE  149 

(Ioan 8:44), un clevetitor răspândește minciuni, zvonuri 

false, bârfe răutăcioase și aluzii, și poate să creeze daune 

ireparabile în relațiile dintre oameni și asupra reputației 

altora. În aceste vremuri, prin intermediul rețelelor de so-

cializare, a blogurilor, chat-urilor și chiar a mesajelor e-

mail, clevetitorii pot să facă mai mult rău decât în trecut. 

Anonimatul internetului îi oferă oportunități mai mari ori-

cărui acuzator sau vânător de greșeli care caută să îi ră-

nească pe ceilalți. 

Batjocoritorii sau „vorbitorii de rău” (NIV) sunt 

adesea controlați de mânie, gelozie, amărăciune sau sen-

timente rănite, și ei pot chiar să creadă minciunile și acu-

zațiile pe care le răspândesc. Evident, acești oameni vor 

nega că sunt batjocoritori și bârfitori. Ei își vor justifica 

purtarea răutăcioasă prin a pretinde că au discernământ 

spiritual, „un cuvânt din partea lui Dumnezeu” sau chiar 

că „spun adevărul în dragoste”. Astfel de persoane pot să 

își închipuie că au chiar „darul criticilor”, deși nu există 

niciun astfel de dar în Scriptură. Nu este de mirare că So-

lomon a scris că „cine răspândește bârfelile este un ne-

bun” (Prov. 10:18). 

Este clar că un credincios nu poate inspira respect 

dacă are o reputație de a răspândi bârfe sau de a face acu-

zații false. Biserica locală nu poate fi o comunitate sfântă 

dacă ura, batjocura și bârfele nu sunt oprite și nu sunt 

judecate public ca păcate (1 Cor. 5:11-13). Soția unui dia-

con va avea invariabil acces la informații confidențiale 
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despre oameni, despre nevoile lor, lucruri la care ceilalți 

din congregație nu vor avea acces. Dacă ea este o bârfi-

toare sau îi va vorbi de rău pe alții, și va folosi informații 

sensibile pentru a bârfi și a cauza conflicte, ea se va dovedi 

o piedică serioasă pentru prezbiteri și diaconi, ca și pentru 

întreaga biserică. În multe cazuri, țintele bârfelor ei vor fi 

inevitabil prezbiterii și diaconii înșiși (v. 1 Tim. 5:19), sub-

minând astfel întreaga conducere a bisericii. Astfel, deo-

potrivă diaconul și soția lui trebuie să demonstreze inte-

gritate în vorbire. Ea nu poate fi acel fel de femeie care îi 

vorbește de rău pe alții. 

Un credincios nu poate inspira respect 
dacă are o reputație de a răspândi bârfe 
sau de a face acuzații false. 

Cumpătate 

În mediul bisericii locale există foarte puține se-

crete. Oamenii le cunosc pe soțiile diaconilor și ale prez-

biterilor, și știu influența – bună sau rea – pe care ele o au 

asupra soților lor și asupra bisericii. De aceea, soția unui 

diacon trebuie să fie „vrednică de cinste”, neavând repu-

tația negativă a unei bârfitoare, ci trebuie cunoscută ca o 

femeie „cumpătată”, demonstrând un comportament sta-

bil și o judecată echilibrată. 

Termenul grec tradus prin „cumpătate” (nēphalios) 

poate avea sensul cumpătării în folosirea vinului, adică al 

„temperării”, sau poate fi folosit figurativ cu sensul de 
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cumpătare în gândire, comportament și judecată. Dacă 

termenul este folosit metaforic în versetul 11 (ceea ce este 

de preferat aici),4 atunci el descrie o femeie stabilă, cum-

pătată, cu autocontrol, cu echilibru mental și fără excese. 

Evident, orice folosire excesivă a vinului este descalifi-

cantă. Unii comentatori cred că ambele idei sunt incluse 

în acest termen, adică judecata mentală echilibrată și fo-

losirea echilibrată a vinului. 

Soția unui diacon trebuie să fie „vrednică 
de cinste”, neavând reputația negativă a 
unei bârfitoare, ci trebuie cunoscută ca o 
femeie „cumpătată”, demonstrând un com-
portament stabil și o judecată echilibrată. 

Soția unui diacon trebuie să fie echilibrată tocmai din 

cauza influenței puternice pe care o poate avea asupra so-

țului ei. Mai mult, întrucât soții și soțiile vorbesc adeseori 

despre diverse lucruri, soția unui diacon va ajunge să afle 

uneori informații sensibile despre oamenii din biserică și 

 
4 Dacă cele 4 cerințe pentru soțiile diaconilor din 1 Timotei 3:11 sunt lăsate pentru 
a fi paralele ale celor 5 cerințe pentru diaconii bărbați din versetele 8-9, atunci ar 

trebui să traducem termenul din greacă redat prin „cumpătate” ca „temperate”, 

cum ar fi în folosirea alcoolului. Totuși, în 1 Timotei 3:2, nēphalios este o calitate 
pozitivă cerută de la prezbiteri. El este cel mai bine tradus prin „cumpătat” din 

cauza a ceea ce urmează în versetul 3: un prezbiter nu trebuie să fie un „bețiv”. 

Sigur că Pavel nu îi avertizează de două ori pe prezbiteri despre folosirea alcoolului. 
De asemenea, atât verbul cât și adjectivul derivat de la nēphalios sunt folosiți con-

secvent în Noul Testament cu sensul figurat de sobrietate în gândire și stil de viață. 

A se vedea verbul de la nēphō în 1 Tes. 5:6, 8; 2 Tim. 4:5; și în 1 Petru 1:13; 4:7; 5:8 

(eknēpsate, fiți cumpătați, veniți-vă în fire). În Tit 2:2 nēphalios este folosit cu re-
ferire la bătrâni; aici există aceeași problemă de traducere (v. New International 

Dictionary of New Testament Theology and Exegesis, 2nd ed. [Grand Rapids: Zon-

dervan, 2014], 3:390–91). 
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despre problemele lor. Dacă soția diaconului nu este stăpâ-

nită și cu o judecată echilibrată, ea poate afecta negativ ju-

decata soțului ei și lucrarea lui. Cel mai probabil, ea va sub-

mina și reputația lui în congregație. 

Credincioase în toate lucrurile 

Cerința finală și cuprinzătoare a lui Pavel pentru so-

ția diaconului nu are de-a face cu șarmul sau îndemâna-

rea la lucru, ci cu a fi „credincioasă în toate lucrurile”. 

Termenul „credincios” de aici are sensul de „vrednic de 

încredere”, cineva pe care te poți baza. Soția diaconului 

trebuie să fie o persoană complet vrednică de încredere. 

Am putea să ne așteptăm ca Pavel să spună că soțiile 

diaconilor trebuie să fie credincioase lui Dumnezeu sau fa-

miliilor lor, dar el spune „credincioase în toate lucrurile”. 

Asta înseamnă că ele trebuie să fie credincioase („vrednice 

de încredere”) în orice sferă a vieții lor: în dedicarea față 

de Hristos și Cuvântul Lui, în responsabilitățile din familie, 

în mărturia față de vecini, în toate relațiile și responsabili-

tățile din familia bisericii. Orice aspect al vieții soției unui 

diacon trebuie să fie caracterizat de credincioșie și încre-

dere, așa încât ea să fie vrednică de respect și o binecuvân-

tare pentru întreaga biserică. 

În final, credința puternică a unei persoane în Hris-

tos și în Evanghelie este ceea ce produce o viață de cre-

dincioșie în toate lucrurile. Când Pavel a scris epistola 1 
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Timotei, unele femei din biserică „s-au și întors să-l ur-

meze pe Satana” (1 Tim. 5:15). Ele fuseseră necredinci-

oase dedicării lor pretinse față de Hristos, față de Evan-

ghelie și față de frații și surorile lor. De aceea, Pavel a su-

bliniat că soția unui diacon trebuie să fie vrednică de în-

credere în toate angajamentele ei. 

Orice aspect al vieții soției unui diacon tre-
buie să fie caracterizat de credincioșie și 
încredere, așa încât ea să fie vrednică de 
respect și o binecuvântare pentru întreaga 
biserică. 

Cerințele biblice pentru diaconi și soțiile lor aduc 

dovezi și mai mari în ce privește prețuirea înaltă a lui Pa-

vel pentru slujirea de diaconi. Pavel vrea ca rolul diaconi-

lor, ca asistenți subordonați prezbiterilor, să nu fie mini-

mizat sau trecut cu vederea de către biserică, de către 

prezbiteri sau chiar de către diaconii înșiși. Haideți să nu 

subestimăm importanța diaconilor pentru biserica locală, 

sau să ilustrăm greșit poziția biblică și rolul acestora. 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Soția unui diacon trebuie să fie vrednică de res-

pect. Ea trebuie să fie acel fel de femeie al cărei compor-

tament îi determină pe alții să gândească bine despre ea. 

2. Soția unui diacon nu trebuie să fie clevetitoare 

și nici bârfitoare. Ea nu poate să răspândească bârfe, să 
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lanseze acuzații false, să-i zdrobească pe oameni sau să 

vâneze constant greșeli la aceștia, mai ales pentru că ea 

are acces la informații sensibile. 

3. Soția unui diacon trebuie să fie cumpătată și să 

dovedească stăpânire de sine. Ea trebuie să aibă o jude-

cată echilibrată, să manifeste un comportament stabil și 

să nu aibă excese în viața ei. 

4. Soția unui diacon trebuie să fie credincioasă, 

vrednică de încredere în caracterul ei și în toate angaja-

mentele față de Dumnezeu, față de familie și față de bise-

rică. 
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8 
CĂSNICIA, COPIII                                 

ȘI FAMILIA 

 

Pentru primele biserici creștine, aspectele maritale 

și de familie erau foarte importante pentru bunăstarea 

spirituală și pentru supraviețuirea lor. Chestiunile de fa-

milie erau de asemenea esențiale pentru mărturia credin-

cioșilor într-o societate ostilă, care era deja suspicioasă 

față de oamenii denumiți „creștini”. Astfel, creștinii care 

aveau căsnicii stabile și familii sănătoase ajutau la respin-

gerea criticilor prin a demonstra că cei ce erau creștini 

constituiau un beneficiu, nu o amenințare pentru socie-

tate. Mai mult, faptul că aveau familii bine rânduite făcea 

ca mesajul Evangheliei să fie mult mai atrăgător pentru 

necredincioși. 

Toți acești factori făceau necesar ca liderii biserici-

lor locale să aibă familii exemplare. De aceea, Pavel a in-

sistat ca prezbiterii și diaconii să fie fără reproș în famili-

ile și în căsniciile lor: 

Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe 

să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. (1 Tim. 3:12) 
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„BĂRBATUL UNEI SINGURE NEVESTE” 

Asemenea prezbiterilor, diaconul trebuie să fie 

„bărbatul unei singure neveste”. Această expresie, ca și 

cea înrudită, „nevasta unui singur bărbat”, apare de 4 ori 

în Noul Testament și doar în epistolele 1 Timotei și Tit. 

Referindu-se la episcop în 1 Timotei 3:2,  Pavel insistă că 

„episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure ne-

veste”. 

În Tit 1:5–6, el folosește aceeași expresie vorbind 

despre prezbiteri: 

Să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am 

poruncit: dacă este cineva fără prihană, bărbat al 

unei singure neveste... 

Mai apoi, în situația diaconului, Pavel scrie în 1 Ti-

motei 3:12 că: 

Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste [miãs 

gynaikos andres]. 

Atunci când aduce în discuție văduvele sărace, în 1 

Timotei 5:9, Pavel folosește versiunea feminină a expre-

siei: 

O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, tre-

buie să n-aibă mai puțin de șaizeci de ani, să nu fi 

avut decât un singur bărbat [henos andros gynē]. 

Expresia „bărbatul unei singure neveste” este alcă-

tuită din trei cuvinte în limba greacă (miãs gynaikos an-

dres; 1 Tim. 3:12). Întrucât această expresie formată din 
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trei cuvinte este ambiguă și apare doar în versetele de mai 

sus, există dezacorduri între teologi în ce privește sensul 

ei. Unii comentatori interpretează expresia „bărbatul unei 

singure neveste” cu sensul că un diacon poate avea o sin-

gură soție de-a lungul vieții sale, chiar dacă prima ar fi 

murit. Alții afirmă că fraza aceasta îi interzice unui poli-

gam accesul la slujirea oficială a bisericii. O altă interpre-

tare îl exclude pe un bărbat divorțat și recăsătorit de la a 

fi prezbiter sau diacon. Alții cred că expresia îi cere unui 

diacon sau unui prezbiter să fie obligatoriu căsătorit.1 

Această expresie rară și neuzuală ne încurcă întru-

câtva și este dificil de interpretat cu certitudine. Totuși, 

eliminând acele perspective care intră în conflict cu învă-

țătura generală a Bibliei pe tema căsniciei (de ex. perspec-

tiva care îi interzice unui diacon să se recăsătorească după 

moartea soției sale) și prin a interpreta această expresie 

ca o calitate maritală pozitivă în cadrul listei cerințelor 

calificative pentru slujitorii oficiali ai bisericii și pentru 

văduvele sărace, putem ajunge la o soluție rezonabilă. 

Credincioșia maritală 

Cerința de a fi „bărbatul unei singure neveste” este, 

cel mai probabil, o expresie paulină care subliniază virtu-

tea pozitivă a fidelității în căsnicie, în condițiile unei căs-

nicii definită de Pavel și de Isus ca unirea unui bărbat și a 

 
1 Pentru a trata în profunzime aceste diferite interpretări, am publicat pe pagina 

mea de internet (www.deaconbook.com) o evaluare detaliată a acestor perspective 

diferite ale expresiei „bărbatul unei singure neveste” (în limba engleză). 
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unei femei într-un „singur trup” (Matei 19:4-6; Efes. 5:31-

32). Expresia de față se referă la caracterul și reputația 

candidatului în relația cu soția lui sau chiar cu alte femei. 

Expresia surprinde „trăsătura de a fi devotat exclusiv soției 

lui”.2 Ea este „o calitate morală demonstrată continuu”.3 

Câțiva teologi răspund la întrebarea, „Ce fel de bărbat este 

candidatul pentru slujire?” prin parafraza, „Este bărbatul 

cu o singură femeie”.4 Accentul este pus pe caracterul lide-

rului, demonstrat prin a fi credincios soției sale. 

Expresia [„bărbatul unei singure neveste”] 
surprinde „trăsătura de a fi devotat exclu-
siv soției lui”. 

Un prezbiter sau diacon candidat poate fi, formal 

vorbind, căsătorit cu o singură femeie, dar să aibă reputația 

de afemeiat și, de aceea, să nu se califice ca „bărbatul unei 

singure neveste”. Orice bărbat care este infidel în căsnicie, 

care trăiește cu o altă femeie sau este afemeiat, ori care a 

avut un divorț nebiblic și este recăsătorit, se descalifică din 

slujirea oficială a bisericii. 

Am putea să ne întrebăm acum: de ce nu a spus Pa-

vel direct „un soț credincios” sau nu a arătat clar că este 

pusă aici o interdicție curvarului, poligamului sau celui 

 
2 Sidney Page, „Marital Expectations of Church Leaders in the Pastoral Letters”, 

Journal for the Study of the New Testament 50 (1993), 113–14. 
3 Page, „Marital Expectations of Church Leaders in the Pastoral Letters”, 113–14. 
4 Ed Glasscock, „‚The Husband of One Wife’ Requirement in 1 Timothy 3:2”, Bibli-

otheca Sacra 140 (July–Sept. 1983), 250–52. v. și William D. Mounce, Pastoral Epis-

tles, WBC (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2000), 170–73. 
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divorțat și recăsătorit? Această întrebare poate fi pusă în 

cazul oricăreia dintre diferitele interpretări ale expresiei 

„bărbatul unei singure neveste”. Oricare ar fi fost moti-

vele avute, este cert că Pavel a fost foarte conștient de im-

portanța fundamentală, pentru sănătatea spirituală a bi-

sericii locale și pentru mărturia ei, ca relațiile liderilor bi-

sericii locale cu soțiile lor să fie „fără prihană, nici dubi-

oase, nici scandaloase”. 

Nu putem spune că, în sine, această expresie for-

mată din trei cuvinte ar putea să răspundă multor între-

bări complexe care se ridică adesea despre divorț și recă-

sătorire în cazul prezbiterilor și a diaconilor. Sunt convins 

că expresia aceasta nu răspunde la multe întrebări dure-

roase și controversate.  

Astfel de chestiuni trebuie soluționate din perspec-

tiva întregii învățături a Scripturii pe tema căsniciei, di-

vorțului și recăsătoririi, a iertării, harului și restaurării, 

ca și prin prisma învățăturilor biblice despre exemplul li-

derilor, despre spectrul complet al cerințelor calificative 

pentru prezbiteri și diaconi, și despre integritatea lor mo-

rală și spirituală necesară pentru slujire. 

Indiferent dacă ajungem sau nu la un acord legat de 

sensul precis al expresiei „bărbatul unei singure neveste”, 

un prezbiter sau diacon trebuie să fie fără reproș în relația 

lui de căsnicie așa cum este definită de învățăturile între-

gii Scripturii pe tema sexualității și căsniciei. 
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Un prezbiter sau diacon trebuie să fie fără 
reproș în relația lui de căsnicie așa cum 
este definită de învățăturile întregii Scrip-
turii pe tema sexualității și căsniciei. 

Căsnicia lăsată de Dumnezeu 

Așa cum a lăsat-o Dumnezeu, căsnicia este copleși-

tor de frumoasă în felul ei. Din primele trei capitole din 

Geneza și din învățătura Domnului nostru cunoaștem că 

ea a fost instituită divin de un Dumnezeu bun, spre bine-

cuvântarea și plăcerea omului. Dumnezeu a creat rasa 

omenească bărbat și femeie, și a conceput căsnicia pentru 

a fi o relație unică între cei doi, caracterizată prin expresia 

„un singur trup”.  

De la bun început, Creatorul a intenționat ca relația 

de căsnicie să fie: 

• O relație de tipul „un singur trup” între un 

bărbat și o femeie, o unire monogamă și hete-

rosexuală (Gen. 2:18-25; Matei 19:4-6). 

• O revelație sacră de legământ, făcută în pre-

zența lui Dumnezeu (Mal. 2:13–16; Matei 

19:6). 

• O unire permanentă (Matei 19:6; Rom. 7:2). 

• O unire sexuală pentru procrearea rasei ome-

nești și pentru plăcerea intimă a bărbatului și 

femeii, într-o relație de dragoste (1 Cor. 7:2–5). 
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• O relație exclusivă în care „nu poate interfera 

nicio altă relație interumană”5 (1 Tes. 4:2-8; 

Evrei 13:4). 

• O relație care oglindește relația dintre Hristos 

și Biserica Lui (Efes. 5:25–32). 

În cartea sa, God, Marriage, and Family: Rebuilding 

the Biblical Foundation, Andreas J. Köstenberger definește 

căsnicia biblică în felul următor: 

Conceptul biblic al căsniciei este cel mai bine descris 

ca un legământ, o legătură sacră între un bărbat și 

o femeie, instituită de Dumnezeu și încheiată public 

înaintea Lui (indiferent dacă este recunoscută sau 

nu astfel de cuplul căsătorit), realizată în mod nor-

mal prin unire sexuală.6 

Problemele infidelității maritale și practicile per-

verse 

Totuși, când păcatul a intrat în lume (Gen. 3), căs-

nicia a fost unul dintre primele lucruri afectate. Atunci a 

început războiul sexelor (Gen. 3:16), și de acolo au rezul-

tat infidelitatea maritală și orice fel de practică sexuală 

perversă pe care ne-o putem imagina, inclusiv incestul 

(v. Lev. 18). În fapt, o strategie importantă pe care Sa-

tana o folosește în războiul lui neîncetat cu poporul lui 

 
5 Andreas J. Köstenberger, God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Fo-

undation, 2nd ed. (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 78. 
6 Köstenberger, God, Marriage, and Family, 78. 
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Dumnezeu este distrugerea căsniciilor liderilor biseri-

cii.7 

În societatea greco–romană în care Evanghelia lui 

Hristos s-a răspândit pentru prima dată, infidelitatea în 

căsnicie era o problemă răspândită și i-a afectat negativ și 

pe primii creștini. Astfel, autorii Noului Testament i-au 

avertizat repetat pe credincioși să nu se conformeze prac-

ticilor sexuale perverse ale lumii și infidelităților în căsni-

cie.8 Pavel le dă creștinilor din Efes următorul avertis-

ment foarte categoric: 

 
7 De exemplu, în Vechiul Testament, când micul grup de evrei s-a întors la Ierusalim 
după exilul lor de 70 de ani, unii dintre ei s-au căsătorit cu femei idolatre. Ba chiar 

mai rău, liderii evrei au fost cei care au dat tonul în această încălcare a interdicției 

lui Dumnezeu de a se căsători cu idolatri: „căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi 
care au săvârșit păcatul acesta” (Ezra 9:2). Ezra, reformatorul și teologul biblic, a 

răspuns la această neascultare fățișă față de legile maritale lăsate de Dumnezeu 

prin una dintre cele mai deosebite rugăciuni ale Bibliei, o mărturisire a păcatului 
și o pocăință și o pledoarie pentru iertarea lui Dumnezeu: „Când am auzit lucrul 

acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din 

barbă, și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de 

cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu, am stat 
jos mâhnit, până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din 

smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâ-

inile spre Domnul, Dumnezeul meu, și am zis: ‚Dumnezeule, sunt uluit, și mi-e ru-
șine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulțit 

deasupra capetelor noastre, și greșelile noastre au ajuns până la ceruri... După tot 

ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, 
măcar că, Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine 

ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm 

poruncile Tale, și să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci 
iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici 

rămășiță nici robi izbăviți? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept; căci astăzi 

noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați, și din 

această pricină nu putem sta înaintea Ta” (Ezra 9:3-6, 13-15). 
8 Rom. 13:13; 1 Cor. 5; 6:9–11; 7:1–5; 10:8–9; 2 Cor. 12:21; Gal. 5:19; Efes. 5:3–7; 

Col. 3:5; 1 Tes. 4:3–7; Evrei 12:15–16; 13:4; 1 Petru 2:11; 4:3–5; 2 Petru 2:14; Apoc. 

2:14, 20–21; 9:21; 21:8; 22:15. 
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Curvia, sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de 

avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se 

cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte por-

coase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, 

care nu sunt cuviincioase; ci mai de grabă cuvinte 

de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, ni-

ciun stricat, niciun lacom de avere, care este un în-

chinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împă-

răția lui Hristos și a lui Dumnezeu. (Efes. 5:3-5) 

Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie exemple vii ale 

planului lui Dumnezeu pentru unicitate, fidelitate și puri-

tate sexuală în căsnicie. Interdicțiile biblice legate de în-

călcarea în orice fel a standardelor sfinte ale lui Dumne-

zeu în domeniul sexual și al căsniciei au rolul de a proteja 

poporul Său de suferințele groaznice pe care păcatul se-

xual și marital le produce. Mai mult, căsniciile care Îl ono-

rează pe Dumnezeu îmbunătățesc sănătatea mentală, 

emoțională și spirituală a copiilor și ajută la protecția lor 

în fața multor pericole ale acestei lumi. 

O strategie importantă pe care Satana o fo-
losește în războiul lui neîncetat cu poporul 
lui Dumnezeu este distrugerea căsniciilor 
liderilor bisericii. 

Din aceste motive, situația căsniciilor și a familiilor 

prezbiterilor și diaconilor este de o importanță covârși-

toare pentru Dumnezeu și pentru bunăstarea bisericii lo-

cale. Pentru a proteja Biserica, Dumnezeu a stabilit cerințe 
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maritale specifice pentru prezbiterii și diaconii ei. De aceea, 

biserica locală trebuie să insiste ca liderii ei să satisfacă ce-

rința de a fi „bărbatul unei singure neveste” înainte de in-

stalarea lor în slujire și pe tot parcursul slujirii lor. Dacă 

această slujire nu este accentuată de către congregație și 

liderii ei, biserica locală va intra într-un declin constant că-

tre practici maritale și sexuale nebiblice. 

Interdicțiile biblice legate de încălcarea de 
orice fel a standardelor sfinte ale lui Dum-
nezeu în domeniul sexual și al căsniciei au 
rolul de a proteja poporul Său de suferin-
țele groaznice pe care păcatul sexual și 
marital le produce. 

„SĂ ȘTIE SĂ-ȘI CÂRMUIASCĂ                                      

BINE COPIII ȘI CASELE LOR” 

Cerința finală pentru diacon stipulează că el trebuie 

să fie în stare să își gestioneze copiii și familia. Calitatea 

spirituală a familiilor din biserica locală afectează covâr-

șitor calitatea spirituală a casei mai mari a lui Dumnezeu, 

biserica locală. Dacă familiile prezbiterilor și ale diaconi-

lor sunt disfuncționale, biserica va fi și ea disfuncțională 

și va avea o mărturie jalnică în fața societății. 

Un tată care își cârmuiește bine copiii 

Tatăl creștin nu trebuie să fie pasiv, neinteresat de 

copiii lui sau să le neglijeze nevoile: „nuiaua și certarea 



CAPITOLUL 8. CĂSNICIA, COPIII ȘI FAMILIA  165 

dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui îi face ru-

șine mamei sale” (Prov. 29:15). El ar trebui să le acopere 

nevoile financiare, emoționale, fizice și spirituale. El tre-

buie să se preocupe de educația și dezvoltarea lor spiritu-

ală, și să contribuie la ea. Mai presus de orice, tatăl creștin 

trebuie să investească în relații sănătoase cu copiii lui. 

Elton Trueblood așază seriozitatea acestei cerințe în 

perspectiva corectă afirmând următoarele: 

Indiferent cât de preocupat ar fi un bărbat de lucrul 

său în această lume, în mod normal el nu trebuie să 

ajungă în situația când să îi pese mai mult de ea de-

cât de familia lui. Spun aceasta pentru că, în majo-

ritatea cazurilor, în viața familiei este pus în joc 

ceva mai important decât în slujbele noastre. Putem 

să ne schimbăm partenerii de afaceri… putem să 

părăsim o slujbă slabă… dar nu putem să îi schim-

băm pe copiii noștri. Dacă pierdem o luptă în inte-

resele noastre ocupaționale, putem încerca iar, dar 

dacă pierdem legătura cu copiii noștri, pierderea 

noastră este îngrozitoare și, din nefericire, finală.9 

În această lume păcătoasă, nu există copii sau pă-

rinți perfecți, fără probleme. Noi toți suntem niște păcă-

toși care au nevoie constantă de călăuzire și ajutor din 

partea lui Dumnezeu. Întrucât „nebunia este lipită de 

inima copilului” (Prov. 22:15), chiar și cei mai buni părinți 

se vor confrunta cu probleme și lupte cu copiii lor. De 

 
9 Elton Trueblood, Your Other Vocation (New York: Harper and Row, 1952), 82. 
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aceea, cerința ca diaconul să fie un tată care își cârmuiește 

„bine” copiii nu este un standard al perfecțiunii.  

Mai degrabă ea descrie un tată implicat activ în pro-

cesul de călăuzire înțeleaptă și adecvată a copiilor lui prin 

multele lupte, eșecuri și probleme ale vieții, știind că 

unele dintre acestea pot fi serioase. 

Cârmuirea, învățarea și disciplinarea copiilor 

În contextul responsabilităților părintești și a su-

pervizării familiei, termenul „cârmuire” combină ideile 

de conducere și de grijă.10  

Un tată care își cârmuiește „bine” copiii… 
este implicat activ în procesul de călăuzire 
înțeleaptă și adecvată a copiilor lui prin 
multele lupte, eșecuri și probleme ale vieții. 

Pavel se referă la cârmuirea casei de către un tată 

creștin, nu la acel fel de conducere obișnuită în domeniul 

militar, al afacerilor sau al guvernului. Mai specific, 

această responsabilitate vorbește despre rolul tatălui în 

„gestionarea”, „cârmuirea” sau „îngrijirea” copiilor într-

o modalitate capabilă și evlavioasă. Accentul din acest text 

este pus pe adverbul „bine”, care mai poate fi și tradus 

 
10 William D. Mounce subliniază că „această dublă nuanță a conducerii și grijii este 

vizibilă când Pavel întreabă cum poate cineva, care nu își poate gestiona propria 

casă, să epimeleisthai, „să îngrijească” de casa lui Dumnezeu (1 Tim. 3:5). Liderii 
nu trebuie să fie autocrați; ei sunt lideri slujitori, urmând modelul lui Hristos ca 

lider (ho hēgoumenos) care slujește (ho diakonōn); Luca 22:26” (Pastoral Epistles, 

WBC [Nashville, TN: Thomas Nelson, 2000], 178). 
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prin „competent” sau „eficient”. În planul înțelept al lui 

Dumnezeu pentru familie, tatăl joacă un rol central în în-

curajarea, instruirea și disciplinarea copiilor lui: 

Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai 

în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și 

să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în 

călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 

(Deut. 6:6–7) 

Și voi, părinților [taților], nu îi întărâtați la mânie 

pe copiii voștri, ci creșteți-i, în mustrarea și învăță-

tura Domnului. (Efes. 6:4) 

Părinților [taților], nu îi întărâtați pe copiii voștri, 

ca să nu-și piardă nădejdea. (Col. 3:21) 

Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un 

tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam și vă 

adeveream, să vă purtați într-un chip vrednic de 

Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

(1 Tes. 2:11-12) 

Părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am 

dat cinstea cuvenită. (Evrei 12:9) 

Copiii au nevoie constantă de învățătură, călăuzire, 

protecție, disciplinare și multă dragoste și afirmare. Un 

tată creștin trebuie să fie pentru ei un învățător care folo-

sește fiecare oportunitate pentru a-și instrui copiii în Evan-

ghelie și pe calea creștină a vieții. El trebuie să trăiască în 

credința creștină înaintea copiilor lui, nu să fie un ipocrit 

religios. El trebuie să își ajute copiii să crească iubindu-L și 
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respectându-L pe Domnul. Dacă tatăl este sârguincios, co-

piii lui vor beneficia mult de pe urma exemplului său, așa 

că va fi un părinte fericit: „Un fiu înțelept este bucuria ta-

tălui” (Prov. 10:1). Mai mult, un tată creștin trebuie să își 

disciplineze copiii, dar el nu poate să-și folosească autori-

tatea părintească în modalități în care să îi stârnească pe 

copiii lui la frustrare și la mânie inutilă. Atunci când își 

disciplinează copilul, un tată călăuzit de Duhul trebuie să 

ilustreze întotdeauna „roada Duhului”, nu „faptele firii 

pământești” (Gal. 5:19–23). Pe scurt, el trebuie să fie un 

tată care să Îl modeleze pe Hristos. 

Un tată creștin trebuie să fie pentru ei un 
învățător care folosește fiecare oportuni-
tate pentru a-și instrui copiii în Evanghelie 
și pe calea creștină a vieții. 

El nu trebuie să fie un tată care zdrobește sufletele 

copiilor, care capătă supunerea lor printr-o disciplină as-

pră și prin reguli iraționale ale casei. În anumite situații, 

astfel de tați i-au făcut pe copiii lor să abandoneze credința. 

Satisfacerea cerințelor biblice 

Familia este primul și cel mai bun teren de testare 

a abilităților unui bărbat de a lucra cu oamenii și de a re-

zolva probleme într-o modalitate evlavioasă. Cum ar pu-

tea diaconii să îi ajute pe prezbiteri în grija pentru alți oa-

meni cu probleme, dacă nu pot să rezolve problemele din 

propriile familii? De aceea, când este evaluată abilitatea 
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unui potențial candidat de a face lucrarea de diacon, un 

factor cheie este felul în care el își gestionează copiii. As-

tfel, procesul de cercetare (1 Tim. 3:10)  trebuie să includă 

o evaluare atentă a abilităților parentale și de supervizare 

ale candidatului. 

Evaluarea competenței unui bărbat ca tată poate fi 

un lucru dificil, și poate chiar să aducă dezbinare în bise-

rică. Oamenii au idei diferite despre ce înseamnă un tată 

competent, iar anumite situații nu sunt foarte clare. Mai 

mult, oamenii au diferite filozofii despre creșterea copiilor. 

Toți tații au slăbiciunile și greșelile lor. De aceea, pentru a 

răspunde unora dintre cele mai dificile întrebări în acest 

domeniu, cerințele calificative esențiale din versetele 1 Ti-

motei 3:2, 8, „fără prihană” și „cinstit” (sau „vrednic de 

respect”), trebuie să ghideze biserica și pe liderii ei în a face 

o evaluare corectă a competenței unui bărbat ca tată. 

Cârmuirea casei 

Un diacon trebuie să fie un model de soț, tată și lider 

creștin evlavios în familie, unul cunoscut pentru compe-

tența lui dovedită în cârmuirea întregii sale familii. Aceste 

cerințe legate de familie nu înseamnă că el trebuie să fie 

căsătorit sau să aibă o familie de o anumită mărime, ori 

vreun statut social special. Pavel pur și simplu tratează 

situația uzuală în care un potențial diacon are o soție, co-

pii și un cămin. El insistă că un diacon trebuie să fie fără 

reproș în relațiile sale de căsnicie, un lider părintesc al 
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copiilor lui și un bun gestionar al casei lui, dovedind că este 

capabil să îi ajute pe prezbiteri în îngrijirea congregației. 

Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că o gospo-

dărie din lumea antică includea adesea nu doar soția și 

copiii capului ei – familia nucleu – ci și rudele, cum ar fi 

mama văduvă sau un tată bătrân, slujitorii casei, și adesea 

pe cei implicați în afacerile familiei.  

Un candidat la slujirea diaconală trebuie să demon-

streze abilități de bună gestiune a acelora care trăiesc sau 

lucrează sub cârmuirea lui. El trebuie să păstreze armonie 

în familie. Casa lui trebuie să fie stabilă, nu constant pe 

punctul colapsului ca urmare a greșelilor sale de cârmu-

ire. 

Familia candidatului nu trebuie să fie ca acele fami-

lii egoiste descrise în 1 Timotei 5:3-16, care abandonaseră 

grija pentru rudele lor văduve sărace. În loc să „se de-

prindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor” (v. 4), 

aceștia se așteptau ca biserica să îngrijească de văduvele 

lor. Pavel nu a scutit această situație când și-a exprimat 

dezgustul și condamnarea lăcomiei și a egoismului aces-

tor oameni: 

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de 

cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai 

rău decât un necredincios. (1 Tim. 5:8) 

Deși bogăția și statutul social deosebit conduceau 

adesea la atribuirea unor slujbe publice în societatea 
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greco-romană, cerințele calificative biblice pentru prez-

biteri și diaconi nu se înclină în fața valorilor lumii. De 

aceea, nu există nicio cerință ca un diacon să fie bogat, 

să fie proprietarul unei case sau să aibă o gospodărie 

mare. Totuși, dacă el se află într-o astfel de situație, tre-

buie să își demonstreze abilitatea de a-și cârmui bine co-

piii și casa. 

 Doar pentru că un bărbat credincios are un statut 

social deosebit și succes material nu indică automat că el 

ar putea fi un candidat bun pentru slujba de prezbiter sau 

diacon. Indiferent cât de bogat, cunoscător, de succes sau 

carismatic ar putea fi acel bărbat, dacă el nu este „bărba-

tul unei singure neveste”, dacă nu își cârmuiește copiii 

după principiile lui Dumnezeu sau dacă nu poate să își su-

pervizeze bine casa, el nu se califică să fie diacon. Aceste 

cerințe biblice pentru diaconi ajută la protejarea comuni-

tății Domnului de cei bogați și influenți, care ar putea să 

își închipuie că merită automat recunoașterea în biserică 

doar datorită realizărilor lor din alte domenii. 

Doar pentru că un bărbat credincios are un 
statut social deosebit și succes material nu su-
gerează automat că el ar putea fi un candidat 
bun pentru slujba de prezbiter sau diacon. 

Elemente esențiale de reținut: 

1. Aspectele legate de căsnicia și familia celor cre-

dincioși sunt critice pentru sănătatea spirituală a bisericii 
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locale și pentru mărturia ei într-o societate nepriete-

noasă, suspicioasă față de oameni denumiți „creștini”. 

2. „Bărbatul unei singure neveste” este o expresie 

paulină a fidelității în căsnicie. 

3. Dumnezeu a stabilit un standard categoric în ma-

terie de căsnicie pentru prezbiterii și diaconii bisericii 

Sale. Dacă acesta nu este aplicat cu hotărâre de către bi-

serică și liderii ei, ambii vor sucomba rapid alunecând în 

haos marital și în imoralitatea sexuală a societății secu-

lare. 

4. Cârmuirea capabilă a copiilor pe care un poten-

țial diacon îi poate avea este o precondiție pentru a fi ac-

ceptat în slujirea diaconală. 

5. Cârmuirea cu pricepere a casei demonstrează 

abilitatea unui potențial diacon de a-și asuma responsabi-

litățile de asistent al prezbiterilor. 
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9 
RĂSPLĂTIRILE                                   

DIACONILOR 

 

Pavel a fost un maestru învățător și motivator. Întru-

cât învățătorii eretici din Efes provocaseră conflicte atât de 

groaznice în interiorul bisericii, Pavel știa că prezbiterii și 

diaconii aveau nevoie de un cuvânt de încurajare.  

De aceea, el începe 1 Timotei 3 asigurându-i pe prez-

biterii prezenți și pe cei potențiali că lucrarea de suprave-

ghere pastorală este o lucrare necesară, valoroasă și vred-

nică de laudă.  

El afirmă natura onorabilă a slujbei și lucrării prez-

biterilor bisericii printr-o afirmație „adevărată”: 

Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva 

să fie episcop, dorește un lucru bun. (1 Tim. 3:1) 

Pavel face același lucru și în cazul diaconilor. În 1 Ti-

motei 3:13, el încheie lista cerințelor calificative ale diaco-

nilor cu asigurarea că cei care slujesc bine ca asistenți (1) 

vor fi prețuiți mult de biserică și (2) vor căpăta o încredere 

mai mare în relația lor personală de credință cu Hristos: 
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Cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de 

cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în 

Hristos Isus. (1 Tim. 3:13) 

Aici este eliminată orice idee că diaconii ar fi neim-

portanți sau că cerințele lor nu ar fi la fel de necesare ca 

în cazul prezbiterilor. Răsplătirile îi așteaptă pe diaconii 

care își împlinesc bine responsabilitățile. Toți diaconii tre-

buie să cunoască aceste promisiuni încurajatoare de răs-

plătire din partea lui Dumnezeu. 

O SLUJIRE LĂUDABILĂ 

Pasajul care se află înaintea noastră se adresează în 

mod specific „celor ce slujesc bine ca diaconi”. Termenul 

„a sluji”1 este folosit aici în sens tehnic, referindu-se la ci-

neva care slujește într-un rol de asistent. Adverbul „bine”, 

care însoțește verbul „a sluji”, indică împlinirea lăudabilă 

a slujirii ca asistent. Ceea ce este lăudabil nu este „ocupa-

rea poziției respective”2, pentru că doar slujirea sârguin-

cioasă este răsplătită. Astfel, cei „ce slujesc bine ca dia-

coni” – nu în mod necesar toți diaconii – „dobândesc un 

loc de cinste”. 

Diaconii care slujesc sârguincios „dobândesc” sau 

câștigă anumite beneficii. Aceste beneficii nu sunt primite 

în momentul în care ei își asumă o slujire, ci de-a lungul 

 
1 „slujesc”, diakonēsantes, este participiul verbului diakoneō. 
2 George W. Knight, III, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek, NIGTC 

(Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 173. 
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perioadei când îi ajută pe prezbiteri și slujesc poporului 

Domnului. Diaconii care „slujesc bine” sunt conștiincioși, 

responsabili, truditori, jertfitori și eficienți în îndatoririle 

lor. Ei au inițiativa, își duc la bun sfârșit lucrarea și sunt 

serioși și roditori în aceasta. Printr-o slujire credincioasă, 

un diacon capătă o reputație onorabilă și o încredere pro-

fundă în Hristos. Comentatorul biblic William Mounce ex-

plică acest lucru cu multă abilitate: 

Nu înseamnă atât de mult că, prin a fi un bun dia-

con, o persoană va primi răsplăți, ci slujind, ajunge 

într-o zi să capete o reputație mai bună înaintea oa-

menilor și o încredere mai mare în credința perso-

nală. Aceste răsplăți nu îi sunt date unui credincios 

la un anumit moment, ci ele sunt obținute de-a lun-

gul unui proces de slujire.3 

Ceea ce este lăudabil nu este „ocuparea po-
ziției respective”, pentru că doar slujirea 
sârguincioasă este răsplătită. 

UN LOC DE CINSTE 

 Prima răsplată promisă este „un loc de cinste”. Dar 

ce este acest „loc de cinste” pe care diaconul sârguincios îl 

poate câștiga pentru sine? Termenul grec tradus prin „loc” 

(bathmos) are sensul literal de „treaptă” a unei scări sau 

„baza unui piedestal”. Unii teologi consideră că bathmos 

 
3 William D. Mounce, Pastoral Epistles, WBC (Nashville, TN: Thomas Nelson, 

2000), 205. 
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are sensul că diaconul care slujește bine va fi promovat pe 

următoarea treaptă în ierarhia bisericii, adică în „slujba de 

prezbiter”. Totuși, această interpretare este foarte impro-

babilă. Dacă o persoană este un diacon deosebit vreme de 

mulți ani și își face foarte bine lucrarea, el nu este promo-

vat automat ca episcop. Pentru a fi un prezbiter, cineva tre-

buie să fie în stare să dea învățătură și să fie chemat de 

Duhul Sfânt la o astfel de slujire (F.A. 20:28). De aceea, este 

posibil ca un diacon, chiar unul exemplar, să nu se poată 

califica niciodată pentru slujirea de episcop. 

Scopul lui Pavel în versetul 13 este să îi încurajeze pe 

diaconi în lucrarea lor și să „sublinieze valoarea slujirii, la 

fel cum a făcut-o în 3:1, în cazul slujirii episcopului”.4 El nu 

caută să îi împingă pe diaconi de la o slujire la alta. 

„Locul” la care Pavel se referă are de-a face cu re-

putația și este „un loc de cinste” sau, mai bine spus, „un 

loc onorabil, deosebit”. De aceea, este mai probabil ca Pa-

vel să vorbească aici despre faptul că lucrarea sârguinci-

oasă a diaconului îi va atrage o bună reputație, nu „o po-

ziție mai bună” în ierarhia conducerii bisericii. 

A căpăta „un loc de cinste” trebuie considerat un lu-

cru prețios de către comunitatea credincioșilor și a fi re-

cunoscut și apreciat de familia bisericii. Cel mai probabil, 

„un loc de cinste” va duce la o influență mai mare și la o 

 
4 B. B. Warfield, “Some Exegetical Notes on 1 Timothy”, Presbyterian Review 8 

(1887), 506. 
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autoritate morală a diaconilor în biserică. Ce privilegiu și 

binecuvântare să te bucuri de un loc de cinste printre co-

piii lui Dumnezeu! 

O ÎNCREDERE MARE ÎN                                  

CREDINȚA LOR ÎN HRISTOS 

Primul beneficiu al asistării bune se concentrează 

pe reputația publică a diaconului înaintea oamenilor, dar 

cea de-a doua răsplată este cu mult mai remarcabilă. 

Prima răsplată a fost concentrată pe oameni – o bună po-

ziție în ochii congregației. A doua răsplată este concen-

trată pe Hristos – o credință personală mai profundă în 

Domnul și o relație mai apropiată cu Hristos Isus. 

Pavel promite că cei care slujesc bine ca diaconi vor 

căpăta „o mare îndrăzneală în credința care este în Hris-

tos Isus”. Este un fapt atrăgător că lucrarea provocatoare 

de a-i ajuta pe prezbiteri în grija bisericii lui Dumnezeu 

poate să crească semnificativ credința diaconilor în relația 

lor cu Hristos.  

Ce încurajare puternică aduce această răsplată pen-

tru toți diaconii care slujesc acum și pentru cei care doresc 

să slujească!  

A căpăta „un loc de cinste” trebuie conside-
rat un lucru prețios de către comunitatea 
credincioșilor și o recunoaștere și apreci-
ere din partea familiei bisericii. 
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„Mare îndrăzneală” 

Cuvântul „îndrăzneală” traduce un important ter-

men grec al Noului Testament, substantivul parrēsia (cu 

sensul de „îndrăzneală”, „curaj”, „siguranță”, „deschi-

dere” „vorbire deschisă”).5 În contextul din 1 Timotei 3:13, 

substantivul parrēsia poate fi tradus ca „îndrăzneală” 

(NRSV, CSB, KJV), „încredere” (ESV, NASB), „siguranță” 

(NIV), sau a „vorbi cu îndrăzneală” (TEV, NEB). Diferitele 

modalități de traducere a termenului parrēsia demon-

strează că este dificil să găsim un acord legat de nuanța 

precisă a termenului din acest context. Eu prefer traduce-

rea termenului ca „încredere”, înțelegând de asemenea că 

ideile de siguranță și îndrăzneală sunt și ele conotații ale 

acestui cuvânt. 

Încrederea pe care diaconii o capătă pentru ei înșiși 

este „mare”, ceea ce implică un grad considerabil sau 

semnificativ al încrederii. Toți diaconii posedă deja cre-

dința în Hristos pentru că ei sunt credincioși în El și, pen-

tru a se califica pentru slujirea diaconală, ei trebuie să 

„păstreze taina credinței într-un cuget curat” (1 Tim. 3:9).  

Dar răsplata pentru slujire sârguincioasă constă 

într-o creștere importantă a încrederii diaconului prin 

 
5 Pavel folosește substantivul parrēsia de 8 ori cu următoarele sensuri posibile: 2 

Cor. 3:12 (multă îndrăzneală); 7:4 (mare încredere); Efes. 3:12 (încredere); Efes. 

6:19 (îndrăzneală); Filip. 1:20 (îndrăzneală, tărie); Col. 2:15 (deschidere); 1 Tim. 

3:13 (mare îndrăzneală); Flm. 8 (slobozenie). v. F.A. 2:29; 4:13, 29, 31; 28:31 pentru 
deschiderea și îndrăzneala de a propovădui mesajul mântuirii. Pavel folosește ver-

bul parrēsiazomai în Efes. 6:20 (a vorbi cu îndrăzneală, liber, deschis), iar în 1 Tes. 

2:2 (curajos); v. și F.A. 9:27, 28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26. 
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credința lui în Hristos. Credința în Hristos a diaconului 

sârguincios este lărgită, adâncită, întărită și încurajată. 

A doua răsplată este concentrată pe Hristos 
– o credință personală mai profundă în 
Hristos și o relație mai apropiată cu Hris-
tos Isus. 

„În credința care este în Hristos Isus” 

Oricare ar fi traducerea precisă a termenului 

parrēsia, această „mare încredere” vorbește despre cre-

dința personală în Hristos a diaconului. Cele două expresii 

prepoziționale („în credința” și „în Hristos Isus”) preci-

zează sfera în care este activă această „mare încredere”. 

Această încredere nu este plasată într-un lider al bisericii 

sau în abilitățile sau cunoștințele cuiva. Nu este aroganță, 

laudă sau încredere în sine. Nu, ci ea este o încredere mai 

mare în Hristos. În acest pasaj, substantivul „credință” nu 

este folosit în sensul unui set fix de doctrine creștine sau 

a ceea ce crede cineva (v. 1 Tim. 3:9). Nu, ci „credința” se 

referă la credința personală, la încrederea în Hristos.6 Aici 

avem de-a face cu credința și încrederea personală, zil-

nică, în Hristos. 

În viața creștină, credința este mijlocul central și 

fundamental pentru menținerea relației noastre con-

stante cu Hristos și cu Dumnezeu. Prin credință, relația 

 
6 Acest tip de credință personală, subiectivă, este menționată în 1 Tim. 1:5, 14, 19; 

2:15; 6:12; 2 Tim. 3:15. 



180         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

noastră cu Hristos este susținută, adâncită și întărită. Prin 

credință, noi umblăm cu Hristos și ne asemănăm cu El 

într-o relație tot mai profundă. Astfel, siguranța despre 

Pavel vorbește când spune că diaconii capătă „o mare în-

drăzneală în credința care este în Hristos Isus” (1 Tim. 

3:13) este îndreptată către credința personală a diaconu-

lui „în Hristos Isus”. Pavel folosește în mod obișnuit 

această dublă identificare, „Hristos Isus”: „Hristos” se re-

feră la titlul Său (Mesia, Unsul lui Dumnezeu), iar „Isus” 

la Numele Său pământesc. Astfel, credința diaconului este 

în mod hotărâtor o credință concentrată pe Hristos. 

Un credincios nu-și poate pune încrederea în nimeni 

mai mult decât în incomparabilul Dumnezeu-Om, Hristos 

Isus. Putem să ne punem încrederea totală și completă în 

El, pentru că El este absolut vrednic de încredere. Cuvântul 

Lui este adevărul, iar promisiunile Lui sunt sigure. Isus iz-

bândește întotdeauna! Ce lucru minunat este să câștigăm o 

încredere mare în credința care este în Hristos Isus! 

Viața creștină începe cu credința în Hristos spre 

mântuire. De asemenea, ea este trăită moment de moment 

printr-o credință activă și continuă în Hristos, care include 

încrederea în învățăturile și promisiunile Lui, așa cum se 

găsesc în Scriptură. În procesul de a lucra bine ca asistenți 

ai prezbiterilor și de a sluji familiei bisericii, diaconii vor 

căpăta o credință mai profundă și mai mare în Hristos. Ei 

vor vedea cum relațiile lor personale cu Hristos – care au 

loc prin credință - sunt întărite, încurajate și susținute. 
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În viața creștină, credința este mijlocul 
central și fundamental pentru menținerea 
relației noastre constante cu Hristos și cu 
Dumnezeu. Prin credință, relația noastră 
cu Hristos este susținută, adâncită și întă-
rită. Prin credință, noi umblăm cu Hristos 
și ne asemănăm cu El într-o relație tot mai 
profundă. 

Diaconii care au obținut o încredere mai mare în 

Hristos sunt creștini mai puternici, mai maturi și mai sta-

bili.  

Ei au o dragoste mai mare pentru Hristos, o înțele-

gere mai bună a Cuvântului lui Dumnezeu, o dragoste mai 

mare pentru poporul Său, o dedicare mai mare pentru 

Hristos și biserică, și fac sacrificii personale mai mari în 

folosirea timpului și a resurselor lor.  

Ar putea oare diaconii să câștige ceva mai bun decât 

această îndrăzneală mare în credința lor personală, în re-

lația cu Hristos, manifestată printr-o aprofundare și apro-

piere în umblarea lor cu Mântuitorul și Domnul lor? 

Ce încheiere minunată constituie aceste cuvinte 

pentru învățătura biblică pe tema diaconilor! Cât de încu-

rajatoare trebuie să fi fost afirmațiile lui Pavel pentru pri-

mii diaconi ai bisericii din Efes, și cum ar trebui să fie ele 

pentru diaconii din fiecare biserică și din fiecare congre-

gație! 



182         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

DIACONII FAC O LUCRARE                                            

IMPORTANTĂ ȘI NECESARĂ 

Ca urmare a dovezilor prezentate în această carte și 

pe baza unei analize atente a pasajului din 1 Timotei 3:8-

13, ar trebui să fie clar acum că diaconii sunt un ajutor 

important și necesar pentru biserica locală și pentru lide-

rii ei. Am încercat să fim niște cercetători atenți ai Bibliei, 

în spiritul celor din Berea, analizând profund Scripturile. 

Ca rezultat al studiului nostru, am observat următoarele: 

(1) Diaconii sunt întotdeauna legați de epis-

copi/prezbiteri și, asemenea prezbiterilor, ei au o 

slujire ce trebuie recunoscută oficial în biserica lo-

cală (Filip. 1:1; 1 Tim. 3:8–13). 

(2) Diaconii sunt subordonați prezbiterilor, așa 

cum indică termenii episkopos și diakonos. 

(3) Diaconii trebuie să satisfacă anumite cerințe ca-

lificative biblice care sunt asemănătoare celor pen-

tru episcopi/prezbiteri (1 Tim. 3:8-10, 12). 

(4) Asemenea prezbiterilor, diaconii trebuie cercetați 

public pentru a vedea dacă satisfac cerințele califica-

tive și dacă se potrivesc pentru slujire (1 Tim. 3:10). 

(5) Spre deosebire de prezbiteri, diaconilor nu li se 

cere să fie în stare să dea învățătură în doctrina să-

nătoasă și să îi confrunte pe falșii învățători (Tit 1:9). 

(6) Diaconilor nu li se dă o listă specifică de respon-

sabilități. Prezbiterii hotărăsc responsabilitățile di-

aconilor. 
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(7) Diaconii pot obține un respect notabil din partea 

congregației și se bucură de faptul că relația lor de 

credință cu Hristos crește mult și este aprofundată 

ca rezultat al slujirii lor sârguincioase. 

(8) Așa cum indică termenul grec diakonoi cel mai 

bine în contextul din 1 Timotei 3, diaconii sunt asis-

tenți. 

Aceste observații ne conduc la concluzia că diaconii 

sunt asistenții oficiali ai prezbiterilor păstori. Diaconii le 

sunt de folos cel mai bine prezbiterilor prin a-i ajuta astfel 

ca ei să se poată concentra constant pe sarcinile lor foarte 

importante de hrănire, cârmuire și protejare a turmei lui 

Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura.  

Este un lucru cert că, având ajutoare calificate, acest 

lucru le permite prezbiterilor să îi ofere bisericii lui Dum-

nezeu o grijă pastorală mai bună, îi protejează pe prezbi-

teri de supraîncărcare în lucrare și îi eliberează pentru a 

se concentra mai eficient pe rugăciune și pe „propovădu-

irea Cuvântului” (F.A. 6:4). 

Asemenea creștinilor bereeni din biserica primară, 

va trebui să cercetați acum dovezile și argumentele biblice 

din această carte și să hotărâți pentru voi înșivă „dacă ce 

vi s-a spus, este așa” (F.A. 17:11).  

Fie ca această carte să ajute la restaurarea slujirii 

diaconale în rolul și scopul ei original, apostolic, în bise-

rica locală! 
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Elemente esențiale de reținut: 

1. Diaconii care slujesc bine vor fi prețuiți de familia 

bisericii. 

2. Diaconii care slujesc bine vor avea o credință mai 

profundă și o relație mai puternică cu Hristos Isus, Dom-

nul lor. 

3. Diaconii care au dobândit o îndrăzneală mai mare 

în credința lor în Hristos sunt creștini mai puternici, mai 

maturi, mai stabili.  
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Anexă 

SOȚIILE                                       

DIACONILOR 

 

Dacă nu ați citit capitolul 7, intitulat „Soțiile”, va 

trebui să îl citiți înainte de această anexă. Capitolul 7 enu-

meră diferitele perspective care au fost formulate în iden-

tificarea femeilor din versetul 11:  

•   toate femeile creștine în general; 

•   femeile diacon, egale cu bărbații diacon; 

•   diaconițele (o a treia slujire, una separată); 

•   femeile ajutoare sau asistente pentru diaconi; 

•   soțiile diaconilor.1 

Chiar dacă opțiunea că acestea ar fi soțiile diaconilor 

nu mai este favorită în gândirea majorității comentatorilor 

biblici de astăzi, eu susțin că aceasta rămâne o poziție puter-

nică, bine argumentată, și nu ar trebui eliminată ca și cum 

ar fi o interpretare învechită. Cei ce propun această perspec-

tivă cred că versetul 11 prezintă o cerință suplimentară pen-

tru diaconii bărbați, una care trebuie luată în considerare la 

momentul cercetării lor pentru slujirea bisericii: 

 
1 Pentru o analiză detaliată a argumentelor pro și contra fiecăreia dintre aceste 

perspective, vizitați www.deaconbook.com (în limba engleză). 
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[Bărbații diaconi] trebuie cercetați întâi, și numai 

dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. Femeile 

[gynaikas], de asemenea, trebuie să fie cinstite, ne-

clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lu-

crurile. (1 Tim. 3:10–11) 

DIACONII CA ASISTENȚI OFICIALI                                  

AI PREZBITERILOR 

În capitolul 3 am arătat că termenul diakonos este 

folosit în 1 Timotei 3:8–12 cu sensul de asistent. Folosirea 

termenului diakonos cu acest sens face referire la cineva 

care împlinește voia altuia, ca atunci când un subordonat 

realizează o lucrare ce i-a fost dată de un superior. 

Această utilizare indică și faptul că subordonatul are au-

toritatea deplină să realizeze sarcina ce i-a fost delegată 

de superiorul lui. Astfel, ca slujitori oficiali ai bisericii și 

asistenți ai prezbiterilor, diaconii exercită autoritate și su-

pervizare în cadrul congregației, fiind reprezentanții de-

legați ai prezbiterilor. 

Dacă identitatea și rolul diaconilor au fost corect ex-

plicate în capitolele 3 și 4, atunci femeile la care se face 

referire în versetul 11 sunt, cel mai probabil, soțiile asis-

tenților prezbiterilor, nu asistenți ai lor.  

Dacă aceste femei ar fi diaconi, cel mai probabil ele 

ar trebui să ocupe aceeași poziție ca și diaconii bărbați, 

anume de asistenți pentru prezbiteri. Cea mai populară și 

mai ușor de apărat perspectivă dintre cele patru legate de 
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versetul 11 este aceea a femeilor diacon. Perspectiva care 

face referire la toate femeile creștine este aproape univer-

sal respinsă de teologi, iar cea care se referă la ele ca la 

ajutoare ale diaconilor a strâns câțiva susținători, nefiind 

o interpretare imposibilă. Toată această discuție lasă ca 

alternativa diaconițelor (a treia slujire, una separată) să 

fie o alegere populară, dar ea este o perspectivă mai greu 

de susținut decât cea care vorbește despre femei diacon la 

fel ca bărbații. 

1 Timotei 2:9–15 

Dacă femeile din versetul 11 sunt diaconi, adică sunt 

egale cu bărbații care ocupă această poziție, atunci ele tre-

buie să fie asistenții episcopilor. Totuși, ideea ca femeile 

să fie asistenți ai prezbiterilor intră în conflict cu întreg 

contextul precedent din 1 Timotei 2:8–3:7, mai ales cu 

versetul 12:2  

Vreau dar... de asemenea, ca femeile [gynaikas] să 

se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și 

sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu 

mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, 

cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavi-

oase... Femeii [gynē] nu-i dau voie să-i învețe pe al-

ții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea 

în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam, și apoi 

 
2 Pentru o analiză foarte bună a pasajului 1 Timotei 2:11-15, v. Andreas J. Kösten-

berger and Thomas R. Schreiner, Women in the Church: An Interpretation and Ap-

plication of 1 Timothy 2:9–15, 3rd ed. (Wheaton, IL: Crossway, 2016). 
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Eva. Și nu Adam a fost amăgit; ci femeia [gynē], fi-

ind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea porun-

cii. (1 Tim. 2:8-10, 12-14) 

1 Timotei 2:8–15 face parte din contextul mai larg 

care începe în 2:1 și se încheie în 3:16. Învățăturile lui Pa-

vel pe tema bărbaților și a femeilor creștini în adunarea 

locală (v. 8–12) sunt strâns legate de învățăturile lui le-

gate de episcopi și diaconi, din 3:1–13, fiind determinante 

pentru acestea. Mai mult, porunca foarte clară a lui Pavel, 

care le interzice femeilor să exercite autoritate peste băr-

bați în biserica locală (1 Tim. 2:12), este în conformitate 

cu învățăturile sale generale legate de rolurile deosebite 

ale bărbaților și ale femeilor creștine în familie și în bise-

rica locală (1 Cor. 11:2–16; 14:33–38; Efes. 5:22–33; Col. 

3:18–19; Tit 2:4). În lumina restricțiilor explicite ale lui 

Pavel din 1 Timotei 2:9–15, este îndoielnic că femeile din 

1 Timotei 3:11 ar putea fi diaconi în sensul de a fi parteneri 

egali cu asistenții bărbați ai prezbiterilor. 

Majoritatea comentatorilor și a liderilor de biserici 

care susțin ideea de femei diacon și/sau diaconițe spun că 

diaconii sunt doar niște slujitori ai bisericii, autorizați de bi-

serică să slujească congregația în modalități aparte. Ei ar pu-

tea să îi denumească pe diaconi „slujitori exemplari” sau 

„slujitori de seamă”. Ei afirmă că 1 Timotei 2:12 nu se aplică 

situației femeilor diacon/diaconițe, pentru că acestea nu dau 

învățătură în biserică și nu sunt asistenți oficiali ai prezbite-

rilor, așa încât nu exercită autoritate asupra bărbaților. 
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Totuși, acest studiu a arătat că diaconii sunt asis-

tenți oficiali ai prezbiterilor, care lucrează în strânsă le-

gătură cu aceștia și sunt autorizați de ei să fie agenții lor 

în cadrul bisericii. Felul în care oamenii văd slujba diaco-

nului este un factor important în a determina cine sunt 

gynaikes din acest pasaj. 

NICIUN TITLU DISTINCTIV 

Un alt motiv – și este unul important – pentru a 

considera că femeile din versetul 11 sunt soțiile diaconilor 

este că Pavel alege termenul gynaikas (femei/soții) în lo-

cul unui titlu specific, cum ar fi femei diacon (gynaikes 

diakonoi).  

Dacă aceste femei ar fi diaconi (asistenți), faptul că 

ele sunt denumite gynaikes constituie o modalitate ciu-

dată, ambiguă și chiar inconsecventă de a face referire la 

slujitorii oficiali ai bisericii. 

Anterior, Pavel le dăduse nume specifice celor doi 

slujitori oficiali, episcopi (episkopos) și asistenți (diako-

noi). Totuși, în cazul femeilor din versetul 11, el alege ter-

menul gynaikas (femei/soții), fără a menționa vreun alt 

cuvânt sau expresie care să explice clar relația dintre ele 

și diaconii bărbați.  

Patrick Fairbairn, un teolog și comentator biblic 

scoțian, care apără perspectiva femeilor diacon, admite cu 

onestitate că aceasta este dificil de susținut: 
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Totuși, este întrucâtva ciudat că se folosește terme-

nul general femei (gynaikas), nu cel specific de dia-

conițe (tas diakonous), care ar fi exclus orice fel de 

incertitudine în ce privește sensul lui.3 

Fivi ca diakonos 

În Romani 16:1, Pavel s-a referit la o femeie pe nume 

Fivi folosind termenul diakonos. New International Ver-

sion traduce chiar diakonos ca „diacon”: „V-o recomand 

pe sora noastră Fivi, un diacon al bisericii din Chencrea”4. 

Dacă am presupune de dragul argumentației că Fivi era o 

femeie diacon, atunci Pavel nu ar fi trebuit să fie reținut 

în folosirea termenului diakonos cu sensul de femeie dia-

con. Astfel, dacă Pavel s-ar fi referit clar la femeile diacon 

în 1 Timotei 3:11, de ce a ales el termenul ambiguu și ge-

neral gynaikas, și nu diakonous, însoțit de articolul femi-

nin - tas diakonous („femei diacon”) - sau gynaikas dia-

konous („femei diacon”)? 

Diakonoi deopotrivă pentru bărbați și femei 

În greaca Noului Testament nu există nicio formă 

distinct feminină a termenului diakonos, precum diakonē. 

Deși pare masculin în conjugarea lui, substantivul diako-

nos se află printre acele substantive care pot fi declinate 

 
3 Patrick Fairbairn, Pastoral Epistles (1874; repr. Minneapolis, MN: Klock and 

Klock, 1976), 150. 
4 În Biblia Cornilescu se folosește termenul „diaconiță”, deși în această lucrare se 

face deosebirea între femei diacon și diaconițe: „Vă dau în grijă pe Fivi, sora noas-

tră, care este diaconiță a Bisericii din Chencrea”. – n.tr. 
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fie la masculin, fie la feminin. De asemenea, în literatura 

greacă antică nu a existat niciun substantiv special în 

limba greacă pentru a desena femeile diacon, cum ar fi 

diakonissa (diaconiță). Prima mențiune a termenului grec 

diakonissa (diaconiță) în literatură apare la circa 260 de 

ani după ce a fost scrisă epistola 1 Timotei. 

Deoarece substantivul diakonoi poate fi ori mascu-

lin, ori feminin, el se poate referi deopotrivă la femei și la 

bărbați. Deși diakonoi din versetele 8-9 i-ar putea include 

deopotrivă pe bărbații și femeile diaconi, introducerea 

termenului gynaikas în versetul 11 sugerează hotărât că, 

în versetele 8-9, Pavel se referă doar la bărbații diaconi. 

Dacă femeile ar fi diaconi asemenea bărbaților, ar fi 

fost inutil ca Pavel să introducă versetul 11 care (din nou, 

potrivit celor ce susțin perspectiva femeilor diacon) statu-

ează cerințe asemănătoare celor din versetele 8 și 9. Totuși, 

nu există nimic în cerințele enumerate în versetul 11 care 

să fie specific unui anume sex. Dacă Pavel a dorit să le iden-

tifice clar pe femeile diacon printr-o mențiune specială, ne-

am putea aștepta ca el să fi adăugat anumite cerințe califi-

cative importante și unice pentru femeile diacon, cum ar fi 

„soția unui singur bărbat”. Totuși, el nu procedează astfel. 

Alegerea de către Pavel a termenilor diakonoi și 

gynaikes 

Pavel nu a avut greutăți, așa cum cred unii, în folo-

sirea termenilor sau a titlurilor atunci când s-a referit la 
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aceste femei. El folosește intenționat și precis cuvintele 

diakonoi și gynaikes. El a folosit diakonoi referindu-se la 

bărbații diaconi din versetele 8–10, apoi din nou în verse-

tul 12, când a folosit din nou diakonoi cu referire la băr-

bații diaconi.  

Între aceste două desemnări clare (diakonoi), Pavel 

a folosit intenționat termenul gynaikas pentru a se referi 

la aceste persoane ca „soțiile” diakonoi. Termenul „soți-

ile” este traducerea acceptabilă pentru gynaikas. El arată 

imediat pentru cititori că persoanele din versetul 11 sunt 

soțiile diaconilor.  

Majoritatea traducerilor Bibliei în limba engleză fo-

losesc termenul „soțiile” pentru a traduce cuvântul gynai-

kas din greacă.5  

LOCUL GYNAIKES 

Un motiv pentru a crede că gynaikes sunt „soțiile” 

diaconilor ține de plasarea termenului în mijlocul învăță-

turilor lui Pavel despre bărbații diaconi, în locul expresiei 

„[gynaikas] de asemenea”, de exemplu după versetul 12: 

Episcopi bărbați 

3:1–2: Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește 

un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără 

prihană, bărbatul unei singure neveste... 

 
5 „soții”: KJV, NKJV, NIV (1984), ESV, CSB, Goodspeed, Phillips, Moffatt, Godbey, 

NET Bible, GNT, NLT, NEB. 
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Asistenți bărbați (presupunând că femeile nu sunt 

incluse) 

3:8, 10: Diaconii [bărbați], de asemenea, trebuie să 

fie cinstiți... [Și aceștia, diaconii bărbați] trebuie 

cercetați întâi, și numai dacă sunt fără prihană, să 

fie diaconi. 

Gynaikas 

3:11: [Gynaikas] de asemenea, trebuie să fie cin-

stite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în 

toate lucrurile. 

Întoarcerea la asistenții bărbați 

3:12: Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste, 

și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 

Ar părea ciudat ca Pavel să se fi adresat bărbaților 

diacon în versetele 8–10, apoi să introducă patru cerințe 

calificative care se presupune că sunt adresate femeilor di-

acon/diaconițe în versetul 11, apoi să se întoarcă imediat 

(ca un gând ulterior) la cerințele calificative maritale și de 

familie pentru bărbații diacon. Totuși, ca să fim corecți, o 

astfel de idee ulterioară nu ar fi fără precedent în scrierile 

lui Pavel (v. 1 Cor. 1:14-16). Dacă versetul 11 se referă la 

soțiile diaconilor, nu la femeile diacon, versetul 12 nu este 

tratat ca un gând ulterior sau ca o întoarcere la bărbații 

diacon după ce ar fi vorbit de femeile diacon în versetul 11. 

Potrivit versetului 10, candidații la slujirea diaco-

nală trebuie cercetați public de către biserică și liderii ei 
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și dovediți „fără prihană” înainte de a putea sluji ca asis-

tenți ai prezbiterilor. Expresia „femeile, de asemenea” de-

curge foarte bine din versetul 10, indicând că soțiile tre-

buie să fie „cinstite”, asemenea soților lor diaconi. Pe baza 

acestei traduceri, rezultă că soția unui diacon candidat 

trebuie inclusă în cercetarea reputației publice a acelui 

candidat. 

OMISIUNEA ORICĂREI CERINȚE                            

MARITALE SAU DE FAMILIE 

Un alt motiv în favoarea ideii că aici se face referire 

la soții, nu la femei diacon, este următorul: o reputație de 

credincioșie și fidelitate în căsnicie era o chestiune de o 

importanță considerabilă pentru Pavel. În cerințele califi-

cative pentru prezbiterii și pentru bărbații diacon, Pavel a 

fost categoric: ei trebuiau să fie bărbați cu reputația de a 

fi fideli unei singure femei. Acești bărbați trebuiau să fie 

„bărbatul unei singure neveste”. Mai mult, Pavel a cerut 

ca până și o văduvă susținută de biserică să „nu fi avut 

decât un singur bărbat” (1 Tim. 5:9). 

Totuși, în versetul 11 nu există nicio instrucțiune di-

rectă legată de reputația în căsnicie a gynaikes, cum ar fi 

să fie „nevasta unui singur bărbat”. Nicio cerință califica-

tivă asemănătoare în ce privește căsnicia nu a fost formu-

lată, care să fie paralelă cerinței exprimată pentru bărba-

ții diaconi (v. 12). Mai mult, nu există cerințe în legătură 

cu copiii sau viața de familie a acestor femei, așa cum este 
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cerut din partea prezbiterilor, a bărbaților diacon și a vă-

duvelor sărace. Este dificil să înțelegem de ce Pavel le-ar 

cere prezbiterilor, bărbaților diacon și văduvelor sărace 

să satisfacă cerințele legate de credincioșia și fidelitatea 

în căsnicie, dar să nu le ceară același lucru femeilor dia-

con. Este pură speculație să presupunem că omiterea 

acestor cerințe indică faptul că aceste femei diacon/diaco-

nițe/ajutoare ar fi fost femei necăsătorite care slujeau ne-

voilor speciale ale femeilor din biserică.  

Mare parte din ce s-a scris legat de lucrarea acestor 

femei din versetul 11 nu este decât speculație. Ceea ce este 

clar este că nu se precizează nimic în text legat de funcțiile 

acestora, ci doar cerințe de caracter. 

Cerințele pentru diaconi (v. 8-9) și pentru femei (v. 11) 

Unii pretind că cerințele calificative ale femeilor 

menționate în versetul 11 sunt o paralelă a cerințelor for-

mulate pentru bărbații diaconi în versetele 8-9. Unii sus-

țin că versetul 11 constituie o „oglindă abreviată a pasaju-

lui 3:8-9”.6 Aceasta sugerează că femeile din versetul 11 

sunt aceleași ca și diaconii din versetele 8-9. 

 Cele patru cerințe enumerate pentru femei în verse-

tul 11 sunt deopotrivă asemănătoare și diferite de cerințele 

pentru bărbații diaconi, exprimate în versetele 8–9. Nu 

 
6 Jennifer H. Stiefel, “Women Deacons in 1 Timothy: A Linguistic and Literary Look 

at ‘Women likewise’ (1 Tim. 3:11),” NTS 41 (1995), 450. v. și Jamin Hübner, A Case 

for Female Deacons (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2015), 32. 
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există nicio cerință paralelă în versetul 11 pentru cerința de 

a nu fi „doritori de câștig mârșav” din versetul 8. Acest așa-

zis paralelism dintre versetele 8-9 și versetul 11 nu dove-

dește că femeile din versetul 11 ar fi diaconi/diaconițe.  

În fapt, asemănările și deosebirile dintre cerințele ca-

lificative prezentate în versetele 11 și versetele 8-9 se potri-

vesc foarte bine cu perspectiva care spune că aici avem de-

a face cu soțiile diaconilor. 

FIVI, O DIAKONOS A BISERICII 

Mulți dintre cei care au studiat Scriptura cred că 

Fivi este un exemplu de femeie diacon: 

Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaco-

nițe [diakonos] a Bisericii din Chencrea; s-o primiți 

în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și s-o aju-

tați în orice ar avea trebuință de voi; căci și ea s-a 

arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. (Rom. 

16:1–2) 

Problema este că acest sens nu rezultă foarte clar 

din expresia „[diakonos] a bisericii”.  

În acest sens există cinci interpretări. Fivi era fie 

• o slujitoare cu trăsăturile și autoritatea com-

pletă ale unui diacon al bisericii, 

• o diaconiță a bisericii, 

• păstor al bisericii, 
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• o slujitoare a bisericii sau 

• un curier al bisericii din Chencrea7. 

Dacă au existat femei diacon/diaconițe în primele 

biserici din Efes și Chencrea, este cu adevărat remarcabil 

că nu vedem nicio relatare clară legată de aceste femei 

diacon/diaconițe și de responsabilitățile care le sunt 

prescrise în literatura creștină post-apostolică vreme de 

peste 150 de ani după vremea lui Pavel.  

Apoi, când astfel de relatări apar, ele se regăsesc în 

majoritatea în bisericile răsăritene.8  

Mai mult, în Roma nu a existat nicio dovadă a fe-

meilor diacon vreme de sute de ani după Epistola lui Pa-

vel către Romani.9  

 
7 Vedeți www.deaconbook.com, unde tratez detaliat fiecare abordare și susțin că 

Fivi era fie o slujitoare deosebită în biserică, fie un reprezentant oficial sau curier 

al bisericii din Chencrea, care călătorea la Roma (în limba engleză). 
8 Există o epistolă din al II-lea secol, scrisă în limba latină, de la Pliniu, guvernatorul 
Bitiniei, către împăratul roman Traian (cca. 112 d.Hr.), despre care unii teologi sus-

țin că demonstrează că femeile diacon existau deja în prima parte a celui de-al II-

lea secol. Totuși, ca în Romani 16:1, este incert cine erau aceste femei sau ce se voia 
spus sub interogația forțată a lui Pliniu, sau dacă nu cumva Pliniu însuși se referea 

la femeile sclave [ancillae, lat.] prin termenul ministrae. Pentru mai multe infor-

mații, vizitați www.deaconbook.com (în limba engleză). 
9 În influentul manual privind rânduiala bisericii, Apostolic Tradition (cca. 215–20 

d.Hr.), care a fost scris din Roma de către Hippolytus, au fost enumerate toate di-

feritele slujiri din biserica din Roma. Hippolytus a vorbit despre episcopi, prezbi-
teri, diaconi, sub-diaconi, mărturisitori, văduve(i), învățători, fecioare, vindecători, 

dar nu despre femei diacon (Geoffrey J. Cuming, Hippolytus: A Text for Students 

[Brancote Notts: Grove Books, 1976], 8–15). Aimé Georges Martimort comentează 

astfel: „Eclesiologia lui Hippolytus de Rome a exclus pur și simplu posibilitatea di-
aconițelor, la fel ca eclesiologia lui Tertullian, pe care a susținut-o toată viața lui” 

(Deaconesses: A Historical Study, trans. K. D. Whitehead [San Francisco: Ignatius 

Press, 1982], 32). 
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OBIECȚII FAȚĂ DE PERSPECTIVA                         

„SOȚII ALE DIACONILOR” 

Indiferent cum interpretăm versetul 11, problemele 

și întrebările inerente afectează oricare interpretare. As-

tfel, suntem nevoiți să analizăm trei obiecții ce se ridică 

în mod obișnuit în fața perspectivei că aici avem de-a face 

cu soțiile diaconilor. 

1. Omisiunea pronumelui sau a articolului pentru 

gynaikas 

Dacă se referea la soțiile diaconilor, de ce a omis el 

pronumele posesiv lor (autōn) sau articolul hotărât (tas), 

ori ambele? Dacă ar fi scris tas gynaikas autōn, am fi știut 

sigur că aceste femei erau soțiile diaconilor.10 Aceste cri-

tici sunt normale, iar aceasta constituie cea mai serioasă 

obiecție față de această perspectivă.11 Așa cum am afirmat 

anterior, Pavel se adresează bărbaților diaconi în versetele 

8–10, după care urmează imediat expresia „[gynaikas] de 

asemenea”. Apoi Pavel se întoarce la subiectul diaconilor 

bărbați, cărora le cere să fie „bărbatul unei singure ne-

veste”. Gynaikes (femeile/soțiile) citate la mijlocul acestei 

 
10 ESV și alte traduceri adaugă termenul „lor” la gynaikas, dar „lor” nu este parte 

din textul original din greacă. 
11 v. în special Barry L. Blackburn, “The Identity of the ‘Women’ in 1 Tim. 3:11,” 

Essays on Women in Earliest Christianity, ed. Carroll D. Osburn, vol. 1 (Joplin, MO: 

College Press, 1993), 308–09. Blackburn consideră că absența articolului hotărât 

sau a pronumelui posesiv ca un factor cheie împotriva ideii că gynaikas ar fi soții. 
El enumeră doar patru apariții ale termenilor gynē sau gynaikes fără articol, dar, 

în fiecare caz, gynē este la singular, iar contextul arată clar că gynē este o soție 

(Marcu 10:2; 12:19; Luca 18:29; 20:28; 1 Cor. 7:11). 
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secțiuni referitoare la diaconii bărbați (majoritatea lor fi-

ind și soți) sugerează că Pavel se referă la femei în cea mai 

apropiată relație cu diaconii bărbați, adică la „soțiile” lor. 

Contextul complet al versetelor 8-10 și 12 despre diaconii 

bărbați ajută la clarificarea identității gynaikes. Versetul 11 

devine o altă cerință calificativă a diaconilor bărbați: „Fe-

meile, de asemenea, trebuie să fie cinstite”. Astfel, deși pro-

numele posesiv sau articolul ar fi fost foarte utile, ele nu 

sunt absolut necesare în contextul acesta referitor la diaco-

nii bărbați. 

O problemă asemănătoare apare în folosirea titlului 

diakonoi în versetul 8, unde acestui termen nu îi este ata-

șat niciun articol hotărât sau pronume posesiv. Dacă Pa-

vel ar fi atașat pronumele posesiv „lor” la termenul dia-

konoi, am fi știut sigur că diakonoi erau asistenții episco-

pilor. Totuși, Pavel nu a adăugat un articol hotărât, nici 

un pronume posesiv sau o expresie clarificatoare, cum ar 

fi „al săracilor” sau „al bisericii”. Ceea ce îi definește pe 

diakonoi ca asistenții episcopilor este asocierea termenu-

lui diakonoi cu episcopii, trăsăturile lor de caracter ase-

mănătoare celor ale episcopilor, și sensul posibil al terme-

nului diakonoi ca asistenți. 

În final, este mai ușor să explicăm omiterea pronu-

melui „lor” decât să explicăm de ce Pavel folosește terme-

nul general gynaikas („femei/soții” în v. 11) în locul unui 

termen specific, tas diakonous sau gynaikas diakonous 

(femei diacon). 
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2. Conținutul și structura gramaticală a pasajului 

Unii susțin de asemenea că structura gramaticală și 

conținutul pasajului cer ca femeile din versetul 11 să fie 

slujitori oficiali, asemenea diaconilor. Versetul 11 începe 

prin adverbul „de asemenea”, care este paralel adverbului 

„de asemenea” din versetul 8, „diaconii, de asemenea, tre-

buie să fie...” Expresia „trebuie să fie” din versetele 8 și 11 

este preluată corect de traducătorii Bibliei din versetul 12, 

făcând astfel conexiunea întregului pasaj din punct de ve-

dere conceptual și gramatical: 

Versetul 2: Dar trebuie ca episcopul să fie (dei… 

einai) fără prihană. 

Versetul 8: Diaconii, de asemenea trebuie să fie 

cinstiți; („trebuie să fie” este preluat din versetul 2 

– în ESV). 

Versetul 11: Femeile, de asemenea, trebuie să fie 

cinstite; („trebuie să fie” este preluat din versetul 2 

– în ESV). 

În consecință, adverbul introductiv „de asemenea” 

și dependența versetelor 8:11 de expresia „trebuie să fie” 

din versetul 2 semnalează faptul că se vorbește despre 

trei grupuri distincte. Mulți dintre cei care au studiat Bi-

blia înțeleg din aceasta că Pavel s-ar referi la femeile slu-

jitoare oficial din versetul 11. Astfel, când apare termenul 

gynaikas în versetul 11, deși există un cuvânt sau frază 

explicativă sau articol hotărât, ei susțin că structura gra-

maticală și contextul pasajului implică interpretarea că 
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aceste femei trebuie să fie slujitoare oficiale în biserică, 

asemenea diaconilor. 

Clarificarea utilizării termenului „de asemenea”: 

Adverbul introductiv „de asemenea” are sensul de „ase-

mănător” sau „în același fel”. El introduce un grup nou și 

distinct de oameni (gynaikas, femei/soții) ce este compa-

rat cu grupul anterior, adică bărbații diakonous. Con-

strucția gramaticală a pasajului legat prin adverbul „de 

asemenea” din versetele 8 și 11 nu elimină în mod necesar 

traducerea termenului prin cuvântul „soțiile”. Femeile 

din versetul 11 sunt diferite de bărbații diaconi (v. 8-9), 

însă ele trebuie să fie, asemenea diaconilor bărbați, „vred-

nice de respect” (NIV). 

Expresia „[gynaikas] de asemenea trebuie să fie” nu 

implică în mod necesar ca femeile din versetul 11 să fie slu-

jitori oficiali ai bisericii în mod egal ca și diaconii din ver-

setele 8–10. Există alte opțiuni legitime. De exemplu, unii 

au propus ca femeile din versetul 11 să fie considerate aju-

toare care vin în sprijinul diaconilor într-un fel, fără a avea 

un titlu oficial, iar aceasta ar explica motivul pentru care 

ele nu sunt denumite diaconi – pentru că nu aveau niciun 

titlu oficial. O altă soluție propusă este ca ele să fie consi-

derate soțiile care îi ajută oficial pe soții lor diaconi în lu-

crarea lor.12 Construcția gramaticală a pasajului (v. 2–12), 

în special a doua apariție a adverbului, poate fi utilizată 

 
12 v. George W. Knight III, The Pastoral Epistles: A Commentary on the Greek Text, 

NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 170–72. 
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pentru a veni în sprijinul oricăreia dintre perspectivele deja 

prezentate. Traducerea „femeile, de asemenea, trebuie să 

fie” nu încalcă nici gramatica și nici contextul. Este o inter-

pretare legitimă și poate forma o parte integrantă a repu-

tației bărbaților diaconi, a cerințelor și a cercetării lor. 

3. Omisiunea cerințelor soțiilor prezbiterilor 

Dacă soțiile diaconilor trebuie să aibă un anumit ca-

racter evlavios, oare astfel de cerințe nu ar fi mai necesare 

pentru soțiile prezbiterilor? Unii susțin că absența unei 

liste de cerințe specifice pentru soțiile prezbiterilor (în v. 

2-7) ar constitui un alt indicator cheie care arată că ver-

setul 11 s-ar referi la femei diacon, diaconițe sau ajutoare. 

Unii comentatori afirmă că, deși nu este nevoie să 

fie menționate soțiile prezbiterilor, cele ale diaconilor 

sunt menționate pentru că parte din responsabilitățile 

diaconale se referă la grija față de văduve și săraci, ce-

rând ca soțiile diaconilor să fie mai direct implicate în 

susținerea soților lor în lucrarea acestora. În comenta-

riul său pe marginea epistolelor pastorale, George 

Knight explică faptul că cea mai bună citire a structurii 

și sintaxei dificile a pasajului este că femeile din versetul 

11 sunt soțiile diaconilor, care își ajută oficial soții în lu-

crarea de îngrijire a văduvelor bisericii și a altor femei 

nevoiașe.13 În cazul soțiilor prezbiterilor, ajutorul pe care 

ele ar putea să îl aducă soților lor în responsabilitățile 

 
13 Knight, Pastoral Epistles, 172. 
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lor primare de propovăduire a Cuvântului este deja in-

terzis de Pavel (1 Tim. 2:12). De aceea, Pavel nu a consi-

derat că este nevoie să enumere cerințe pentru soțiile 

prezbiterilor. 

Alții au propus ideea că soțiile din versetul 11 le in-

clud pe soțiile prezbiterilor. Dacă soția unui diacon tre-

buie să fie vrednică de respect, se presupune, chiar dacă 

nu este afirmat direct, că soția unui prezbiter trebuie să 

fie și ea vrednică de respect. Dacă soțiile diaconilor, care 

fac o slujire mai puțin importantă, trebuie să aibă un anu-

mit caracter moral, același principiu ar trebui să se aplice 

și soțiilor prezbiterilor. Evident, soția unui prezbiter tre-

buie să fie vrednică de respect și să aibă un caracter bun. 

De exemplu, ea nu poate fi bârfitoare, pentru că va dăuna 

astfel reputației soțului ei și credibilității întregii echipe 

de lideri. 

Versetul 10 pare să facă aluzie la prezbiterii din ver-

setele 2-7. Versetul 10 implică faptul că, așa cum prezbi-

terii trebuie cercetați pentru a sluji (v. 1 Tim. 5:24–25), 

tot așa diaconii („de asemenea”) trebuie să fie cercetați 

prin prisma cerințelor lor ca să poată sluji ulterior (v. cap. 

6 pentru detalii). Toate cerințele aplicabile diaconilor se 

aplică și prezbiterilor, și majoritatea sunt asemănătoare 

cerințelor pentru prezbiteri. 

Mai mult, prezbiterii trebuie să își cârmuiască bine 

familiile (v. 4-5). Dacă soția unui prezbiter creează scan-

daluri, comportamentul ei este jignitor sau caracterul ei 



204         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

este serios deficitar, familia acelui prezbiter nu este „fără 

prihană”. Deși soția prezbiterului nu este menționată în 

versetele 2-7, orice evaluare serioasă a cerințelor pentru 

slujire în cazul unui potențial prezbiter va include o evalu-

are a soției și a copiilor lui, pentru că reputația sa publică 

este legată intim de viețile acestora. Ar trebui prezumat că 

orice este cerut din partea soției unui diacon trebuie să fie 

cerut și din partea soției unui prezbiter. 

Un alt factor de luat în considerare este că învățăto-

rii falși creaseră niște breșe serioase în rândul femeilor 

din biserică (1 Tim. 5:6, 11-15; 2 Tim. 3:5-7). Această situ-

ație alarmantă trebuie să îl fi îndemnat pe Pavel să se 

adreseze soțiilor diaconilor. Caracterul lor evlavios și re-

putația lor erau esențiale pentru reputația publică și lu-

crarea diaconilor, așa că ele trebuiau să fie echilibrate, 

respectabile, vrednice de încredere în orice fel. Aceste ca-

lități erau în mod sigur de așteptat din partea soțiilor 

prezbiterilor, dar este posibil ca ele să fi devenit un aspect 

neglijat în cadrul evaluării potrivirii diaconilor pentru 

slujire. De aceea, Pavel a vrut ca acest aspect să nu fie ig-

norat. 

Așteptarea ca soția unui prezbiter să aibă un carac-

ter bun poate fi implicată în cerința generală „fără pri-

hană” și în logica versetului 5: „Căci dacă cineva nu știe 

să-și cârmuiască bine casa, cum va îngriji de Biserica lui 

Dumnezeu?” Totuși, în cazul unui diacon, se poate ca o 

astfel de cerință să nu fi fost prezumată. Pavel voia să 
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arate foarte clar că, fiind asistenți ai prezbiterilor, diaco-

nii trebuie să aibă soții cu un caracter bun.  

Astfel, când diaconii sunt cercetați pentru slujire (1 

Tim. 3:10), reputația soțiilor lor trebuie și ea luată în con-

siderare în procesul de cercetare. Faptul că soția unui di-

acon trebuie să fie vrednică de respect întărește impor-

tanța poziției și a lucrării diaconale. Aș concluziona cu 

ideea că reputația publică a soțiilor prezbiterilor și diaco-

nilor trebuie luată în considerare în procesul de cercetare. 

În fapt, este ceea ce se face în practică în toate bisericile 

responsabile. 

Oricare ar fi motivul absenței cerințelor specifice 

pentru soțiile prezbiterilor (și am putea să nu știm nicio-

dată de ce), omisiunea nu constituie un argument hotărât 

împotriva poziției că în versetul 11 se face referire la soți-

ile diaconilor. 

CONCLUZIE 

Ca în situația oricărui pasaj dificil al Scripturii, ar-

gumentele în favoarea diferitelor interpretări pot fi aduse 

la nesfârșit. Nu există niciun element gramatical decisiv 

în a stabili identitatea acestor femei. Nu încape îndoială 

că unii comentatori cred că lipsa informației și ambigui-

tatea limbajului ne împiedică sau ar trebui să ne împie-

dice să stabilim identitatea persoanelor la care se referă. 

Cu siguranță, dificultățile ne împiedică să fim dogmatici. 
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Pe de altă parte, în încercarea de a potrivi toate as-

pectele acestui puzzle textual, eu concluzionez că sensul 

de „soții” permite ca majoritatea acestor piese să se potri-

vească cel mai bine, pentru că este cea mai simplă și mai 

naturală interpretare, și face apel la cele mai puține spe-

culații. Diaconii sunt asistenții prezbiterilor, iar femeile 

din versetul 11 sunt soțiile lor, care și ele trebuie să fie 

„cinstite”. 

Așa cum am afirmat în capitolul 7, indiferent dacă 

acest pasaj se referă la soțiile diaconilor, la femeile dia-

con, la diaconițe sau ajutoare, Scriptura le încurajează pe 

toate femeile creștine să fie implicate activ în „lucrarea de 

slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4:12). 
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Îi recunosc bucuros și le mulțumesc tuturor celor 

care au ajutat la lectura manuscriselor și pentru comen-

tariile pe care mi le-au trimis. Voi știți bine cine sunteți. 

Ca întotdeauna, cea mai profundă apreciere este în-

dreptată către soția mea dragă, Marilyn, principalul meu 

partener în viață și în lucrarea Domnului.

 



209 

 
ABREVIERI 

 

TRADUCERI ALE BIBLIEI 

Bruce F. F. Bruce, Letters of Paul: An Expanded Pa-
raphrase (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) 

CSB Christian Standard Bible 

ESV English Standard Version (Text Edition 
2016) 

GNC Heinz W. Cassirer, God’s New Covenant: A 
New Testament Translation (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1989) 

GNT Good News Translation 

Godby W. B. Godby, Translation of the New Testa-
ment 

Goodspeed Edgar J. Goodspeed, The Complete Bible: An 

American Translation 

KJV King James Version 

Moffatt Moffatt New Testament 

MSNT R. F. Waymouth, Modern Speech New Tes-
tament 

NASB New American Standard Bible 

NCV New Century Version 



210         DIACONII ÎN VIZIUNEA LUI PAVEL  |  STRAUCH 

NEB The New English Bible 

NIV New International Version 

NKJV New King James Version 

NLT New Living Translation 

NRSV New Revised Standard Version 

Phillips J. B. Phillips, The New Testament in Modern 
English 

REB The Revised English Bible 

RV Revised Version of the Bible 

TEV Today’s English Version 

TNIV Today’s New International Version 

ALTE CĂRȚI 

ACT Ancient Christian Texts 

BCBC Believers Church Bible Commentary 

BDAG Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of 
the New Testament and Other Early Chris-
tian Literature, 3rd ed., trans. W. F. Arndt 
and F. W. Gingrich, revised and edited by 
Frederick William Danker (Chicago: Uni-

versity of Chicago, 2000) 

BNTC Black’s New Testament Commentary 

CCE Christ-Centered Exposition 

CNTC Calvin’s New Testament Commentaries 



ABREVIERI  211 

EGGNT Exegetical Guide to the Greek New Testa-

ment 

HNTC Holman New Testament Commentary 

ICC The International Critical Commentary 

IVP InterVarsity Press 

IVPNTCS IVP New Testament Commentary Series 

LCL Loeb Classical Library 

MNTC Moffatt New Testament Commentary 

NAC New American Commentary 

NICNT New International Commentary on the New 
Testament 

NIDNTTE New International Dictionary of New Testa-
ment Theology and Exegesis, 2nd ed. 

NIGTC New International Greek Testament Com-

mentary 

NTC New Testament Commentary 

TDNT G. Kittel and G. Friedrich (eds.), Theological 

Dictionary of the New Testament 

TLNT C. Spicq, J. D. Ernest (trans. & ed.), Theolo-

gical Lexicon of the New Testament 

WBC Word Biblical Commentary 

 

  

 



 

  



 

          MAGNA GRATIA 
                                             Noi vestim Evanghelia harului 
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tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  
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cruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! „Fără plată ați primit, fără 

plată să dați”.  
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