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INTRODUCERE 
 
Când soldaţii se confruntă cu incertitudinile războiului, se gândesc adesea la 

moarte. Ei caută modalităţi de consolare pentru ei înşişi şi pentru cei dragi de acasă. De 
multe ori, ei scriu scrisori cu mulţumiri şi sfaturi, încurajându-i pe cei dragi să meargă 
mai departe cu curaj şi să trăiască în aşa fel încât să le facă cinste. 

Ei bine, epistola lui Pavel către filipeni se aseamănă din multe puncte de vedere 
cu o scrisoare trimisă acasă de un soldat care îşi aşteaptă moartea. Pavel a scris Filipeni 
într-o perioadă de mare suferinţă, când se întreba dacă nu cumva va fi ucis în curând. Şi a 
scris oamenilor pe care îi iubea. Aşadar, cuvintele adresate creştinilor din Filipi erau 
scrise cu inima grea, dar în acelaşi timp erau pline de grijă, erau triste, dar ofereau şi 
mângâiere, erau pline de apreciere, dar şi dulci-amare. Din punctul lui de vedere, acestea 
puteau fi foarte bine ultimele sale sfaturi şi mulţumiri din inimă pentru prietenii săi 
credincioşi. 
 Aceasta este lecţia a cincea din ciclul Epistolele scrise de Pavel în temniţă. Am 
numit-o „Pavel şi filipenii“ deoarece vom studia scrisoarea lui Pavel către biserica din 
Filipi. Pavel a scris această scrisoare pentru a-i încuraja pe filipeni, care erau îngrijoraţi 
din pricina suferinţelor prin care trecea el. Întrucât considera că e posibil să moară 
curând, a scris o scrisoare plină de speranţă şi încurajare pentru vremurile de persecuţie şi 
necaz prin care treceau el şi filipenii. 

Vom împărţi studiul despre Pavel şi filipeni în trei părţi: mai întâi, vom studia 
contextul scrisorii adresate de Pavel filipenilor; apoi vom analiza îndeaproape structura şi 
conţinutul epistolei; şi, în al treilea rând, vom studia aplicabilitatea în zilele noastre a 
acestei scrisori. Să începem cu analiza contextului scrisorii. 
 
 

CONTEXTUL 
 
 Aşa cum am spus pe parcursul acestui ciclu, întotdeauna este important să ştim 
câte ceva din circumstanţele lui Pavel şi ale celor cărora le-a scris. Cunoaşterea acestor 
detalii ne ajută să ne orientăm corect cu privire la mesajul lui Pavel şi să-l primim aşa 
cum a intenţionat el să fie primit. 

Aşadar, când examinăm epistola către filipeni, trebuie să punem întrebări de 
genul: Cine erau filipenii? Ce se întâmpla în viaţa lor şi în viaţa lui Pavel? Şi de ce le-a 
scris Pavel? Răspunsurile la astfel de întrebări ne vor ajuta să înţelegem învăţătura 
autorizată a lui Pavel din această scrisoare şi să o aplicăm în viaţa noastră. 
 La cercetarea contextului epistolei lui Pavel către filipeni, ne vom concentra 
atenţia pe trei lucruri: în primul rând, vom vedea relaţia lui Pavel cu filipenii; în al doilea 
rând, vom menţiona câteva detalii ale suferinţei lui Pavel din închisoare; şi, în al treilea 
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rând, vom studia situaţia din Filipi din momentul în care le-a scris Pavel. Să începem prin 
a vedea ce relaţie exista între Pavel şi biserica din Filipi. 
 
 

RELAŢIA 
 
 Filipi era o cetate importantă din provincia romană Macedonia, zonă care se află 
astăzi în Grecia. Se întindea de-a lungul drumului principal numit Via Egnatia, ce lega 
Roma de provinciile răsăritene ale imperiului, şi avea un statut special în raport cu Roma, 
aşa încât se bucura de aceleaşi drepturi ca şi coloniile romane din Italia, iar locuitorii ei 
aveau chiar cetăţenie romană. 

Pavel înfiinţase biserica din Filipi în timpul celei de-a doua călătorii misionare, 
cam prin anul 49 sau 50 d.H. Înainte de a ajunge în Filipi, el slujise în Asia, însă a primit 
o viziune cu un om care îl implora să ducă evanghelia în Macedonia. Drept răspuns la 
această viziune, Pavel a plecat cu corabia spre Macedonia, debarcând la Neapole, dar 
pornind repede spre Filipi, aflat la aproximativ 15 km nord-vest de Neapole.  

Multe dintre activităţile lui Pavel din Filipi sunt relatate în Fapte 16:12-40. De 
exemplu, în Filipi a câştigat primul convertit din Europa, pe neguţătoarea Lidia. În Filipi 
a fost întemniţat pentru exorcizarea unui demon dintr-o tânără sclavă. Tot aici şi-a 
declarat credinţa în Hristos şi binecunoscutul temnicer filipean, mişcat de compasiunea 
pe care i-o arătase Pavel. 
 Lucrarea de slujire a lui Pavel în Filipi a avut un succes aşa de mare încât, chiar şi 
după ce a plecat de la ei, creştinii filipeni l-au susţinut trimiţându-i daruri financiare cu 
diferite ocazii, când era strâmtorat financiar. Ascultaţi pasajul din Filipeni 4:15-16, unde 
Pavel a scris despre generozitatea lor: 

 
... când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu 
mine în ce priveşte „darea“ şi „primirea“ afară de voi. Căci mi-aţi 
trimis în Tesalonic, o dată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile 
mele (Filipeni 4:15-16). 
 

Biserica din Filipi îl iubea pe Pavel şi îl ajuta în mod regulat prin daruri financiare. 
 Conform pasajului din Filipeni 4:10, 18, filipenii i-au trimis un dar nu cu mult 
înainte de perioada în care le-a scris epsitola. Iată cuvintele lui Pavel: 
 

Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă 
înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa 
ceva, dar vă lipsea prilejul ... Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat 
de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis (Filipeni 4:10, 18). 
 

Deşi existau câţiva credincioşi filipeni care păreau să se bucure de siguranţă financiară, 
biserica în ansamblu era deosebit de săracă, aşa că nu putea să-l ajute întotdeauna pe 
Pavel din punct de vedere financiar. Când aveau ocazia însă, îi dăruiau cu generozitate. 

Şi, la fel cum filipenii îl iubeau pe Pavel, şi el avea o afecţiune puternică pentru 
ei. El îi iubea pentru devotamentul lor faţă de Domnul şi pentru că îi fuseseră parteneri în 
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slujirea evangheliei. Îi erau prieteni apropiaţi, oameni de a căror părtăşie se bucura şi a 
căror prezenţă îi lipsea. Iată cum le-a vorbit în Filipeni 1:4-8: 
 

În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru 
partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum ... vă 
port în inima mea ... vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus 
Hristos (Filipeni 1:4-8). 

 
 De fapt, în Filipeni 2:12 şi 4:1, Pavel i-a numit pe filipeni „preaiubiţi,“ folosind 
cuvântul grecesc agapētos. Agapētos este termenul pe care îl folosea de obicei pentru a-şi 
descrie cei mai apropiaţi colaboratori şi prietenii dragi, cum erau Tihic, Epafra, Filimon, 
Onisim şi Luca. Dragostea lui pentru biserica din Filipi pare să fie fost mai aparte şi mai 
specifică decât dragostea pentru multe alte biserici şi se manifesta nu numai prin 
sentimentele de apartenenţă şi familiaritate, ci şi printr-o continuă prietenie vibrantă. 
 Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă; în fond, nu este greu să ne imaginăm că 
Pavel ar fi avut o legătură strânsă cu Lidia, gazda sa, ori cu temnicerul, a cărui viaţă o 
salvase, ori poate chiar şi cu tânăra sclavă pe care o salvase de demonul care o poseda. În 
orice caz, el ajunsese să-i iubească pe credincioşii din Filipi, iar ei nutreau aceleaşi 
sentimente pentru el. 
 După ce am văzut relaţia plină de grijă şi susţinere dintre Pavel şi filipeni, ar 
trebui să ne îndreptăm atenţia către detaliile suferinţei apostolului în temniţă. Prin ce 
trecea Pavel în perioada în care le-a scris filipenilor? 
 
 

SUFERINŢA DIN TEMNIŢĂ 
 
 De-a lungul îndelungatei sale slujiri, de multe ori Pavel a suferit foarte mult. A 
fost biciuit în mod repetat, bătut cu nuiele şi vânat de asasini. A fost întemniţat de multe 
ori şi o dată a fost chiar împroşcat cu pietre şi lăsat să moară. Şi nu întotdeauna a suportat 
bine aceste greutăţi. Uneori a fost deprimat, chiar disperat. De exemplu, în timpul celei 
de-a treia călătorii misionare, a scris următoarele cuvinte în 2 Corinteni 1:8: 
 

În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre 
necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură 
de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam 
nădejde de viaţă (2 Corinteni 1:8). 
 

Aici, el a arătat că se simţea învins, că pentru o vreme îşi pierduse speranţa din pricina 
situaţiilor şi circumstanţelor teribile prin care trecuse. 
 Pavel ştia că viaţa nu este niciodată cu adevărat lipsită de speranţă, că Dumnezeu 
poate să ne scoată din orice necaz. Dar era totuşi om şi avea slăbiciuni la fel ca noi. Iar 
adevărul este că uneori a cunoaşte şi a avea încredere în suveranitatea lui Dumnezeu nu 
este îndeajuns pentru a ne păzi de disperare. Chiar şi Pavel s-a zbătut. Chiar şi Pavel a 
vrut să renunţe. Chiar şi Pavel s-a simţit părăsit. 

Citind detaliile epistolei sale către filipeni, se pare că se lupta cu astfel de 
sentimente chiar în momentul când a scris acestei biserici pe care o iubea aşa de mult. 
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Teologia sa îl ancora în adevăr, îl încuraja că Dumnezeu lucrează spre bine, chiar şi prin 
suferinţă, însă inima îi era încă grea şi mâhnirea profundă.  
 În scrisoarea pe care a scris-o filipenilor, el nu a dezvăluit toate problemele care îi 
apăsau sufletul, însă a vorbit despre câteva dintre ele şi a dezvăluit impactul însumat pe 
care îl aveau toate necazurile asupra stării sale sufleteşti. De pildă, a vorbit frecvent 
despre moarte ca o binevenită uşurare a suferinţei. De exemplu, în Filipeni 3:10 a scris 
următoarele cuvinte: 
 

Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor 
Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui (Filipeni 3:10). 
 

În acest verset, Pavel a dezvăluit că suferinţa sa era aşa de mare, încât cea mai bună 
nădejde de scăpare era moartea; şi şi-a văzut suferinţa din acel moment ca mijloc care va 
duce la moartea sa. 

În Filipeni 1:20, şi-a explicat perspectiva astfel: 
 
Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci 
că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul 
meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea (Filipeni 1:20). 
 

Lui Pavel îi lipsea curajul în acel moment, însă spera că îl va căpăta înainte de a fi supus 
la încercare. Preocuparea sa era să-L cinstească pe Hristos — fie trecând încercarea cu 
eleganţă, fie murind cu demnitate şi hotărâre, fără a-şi abandona mărturisirea de credinţă. 
 Imediat după aceasta, el şi-a exprimat dorinţa de a muri prin următoarele cuvinte: 
 

Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. Dar, 
dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc ... Sunt strâns din 
două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi 
cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în 
trup (Filipeni 1:21-23). 
 

În momentul scrierii acestor cuvinte, Pavel dorea să moară. Dar de obicei dorea să 
trăiască şi să predice — să ducă evanghelia în locuri şi la oameni noi, să aducă lumii 
mântuirea. 

În împrejurări normale, creştinii nu ar trebui să-şi dorească moartea. Da, când 
vom muri vom fi cu Domnul şi ar trebui să aşteptăm cu nerăbdare acest lucru, însă nu 
într-atât încât să îmbrăţişăm moartea ca pe o prietenă. Am fost creaţi pentru viaţă şi 
Scriptura ne învaţă că moartea este un blestem. Chiar Pavel a numit moartea „vrăjmaş“ în 
1 Corinteni 15:26. Însă în acel moment din viaţa sa situaţia era atât de apăsătoare, încât 
avantajele pe care le-ar fi avut dacă ar fi fost cu Hristos depăşeau atât dorinţa sa de a-şi 
continua lucrarea de slujire, cât şi ura sa faţă de moarte.  
 Dar Pavel nu şi-a sugerat doar implicit starea sufletească neliniştită prin dorinţa de 
a muri, ci a afirmat-o şi explicit în câteva locuri. De exemplu, în Filipeni 2:27-28, el a 
vorbit despre recuperarea lui Epafrodit după boală cu aceste cuvinte: 
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Ce-i drept, [Epafrodit] a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar 
Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să 
n-am întristare peste întristare. L-am trimis, dar, cu atât mai în 
grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi şi să fiu şi eu mai puţin 
mâhnit (Filipeni 2:27-28). 
 

Moartea lui Epafrodit ar fi adăugat şi mai multă tristeţe la întristarea pe care o simţea deja 
Pavel. Şi, cu toate că întoarcerea lui Epafrodit la Filipi ar fi micşorat neliniştea lui Pavel, 
nu ar fi îndepărtat-o. 

Probabil că cea mai bună explicaţie pentru tristeţea şi neliniştea lui Pavel şi pentru 
afirmaţiile sale privitoare la moarte este aceea că, în acel moment, viaţa lui se afla în 
primejdie. Aşa cum am văzut într-o lecţie anterioară, este posibil ca el să fie scris această 
scrisoare din Roma sau din Cezareea Maritimă. Dacă a scris din Roma, este posibil să se 
fi aşteptat ca cezarul să-l condamne. Iar dacă a scris din Cezareea Maritimă, poate a fost 
îngrijorat din pricina planului evreilor de a-l asasina. Însă, oricare ar fi fost ameninţarea 
iminentă, se pare că Pavel contempla posibilitatea reală de a muri curând. 
 De exemplu, în Filipeni 1:20, el scria plin de nădejde: „Hristos va fi proslăvit cu 
îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.“ Şi în 1:20 a indicat 
că ar putea alege dacă să moară, scriind: „Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să 
trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.“ În 2:17 el a vorbit despre posibilitatea de a fi „turnat 
ca o jertfă de băutură.“ Şi în 3:10 a sugerat că părtăşia lui actuală la suferinţele lui Hristos 
ar putea foarte bine să facă ca Pavel să devină „asemenea cu moartea Lui.“ 
 Pavel nu era însă absolut convins că va muri. În alte locuri din scrisoare, el şi-a 
exprimat speranţa că va supravieţui. De exemplu, în Filipeni 1:25 a scris: „Şi ştiu că voi 
rămâne,“ arătând că se aştepta să trăiască pentru a continua să slujească filipenilor.  

Pavel nu era absolut sigur ce urma să i se întâmple. Pe de o parte, ştia că moartea 
e o posibilitate reală, aşa că a încercat să-şi pregătească prietenii din Filipi pentru ce era 
mai rău. Pe de altă parte, avea o oarecare nădejde că va supravieţui, aşa că i-a încurajat să 
spere ce e mai bine. Însă, orice i-ar fi rezervat viitorul, în momentul scrierii scrisorii 
suferea foarte mult, aşa că avea de furcă cu mâhnirea şi temerile. 
 După ce am văzut relaţia lui Pavel cu filipenii şi suferinţa sa din închisoare, ar 
trebui să explorăm situaţia care exista în Filipi în momentul în care Pavel le-a scris 
scrisoarea. Cu ce se confruntau de era nevoie de atenţia şi îndemnurile lui Pavel? 
 
 

SITUAŢIA DIN FILIPI 
 
 Pavel s-a adresat multor situaţii din biserica din Filipi, însă ne vom axa doar pe 
două probleme: grija bisericii din Filipi pentru Pavel şi problemele interne şi externe care 
existau în biserică. Să începem prin a menţiona grija filipenilor pentru Pavel. 
 
 
 
 
 



Epistolele scrise de Pavel în temniţă   Lecţia a cincea: Pavel şi filipenii 
 

 

-6- 

Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la 
adresa thirdmill.org. 

Grija pentru Pavel 
 
 În ansamblu, biserica din Filipi avea o relaţie puternică şi plină de dragoste cu 
apostolul Pavel. Iar când au auzit despre suferinţele lui din temniţă, au fost consternaţi şi 
îngrijoraţi pentru el. Prin urmare, imediat ce au putut, şi-au dovedit grija trimiţând un dar 
care să-i împlinească nevoile pământeşti şi trimiţându-l pe Epafrodit să-i ducă darul şi 
să-i slujească în închisoare. 

Pavel a menţionat acest dar în Filipeni 4:18, scriind aceste cuvinte de mulţumire: 
 
Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin 
Epafrodit ce mi-aţi trimis ... un miros de bună mireasmă, o jertfă bine 
primită şi plăcută lui Dumnezeu (Filipeni 4:18). 
 

Aşa cum am menţionat, filipenii nu erau bogaţi, aşa că acest dar era un sacrificiu 
semnificativ din partea lor. Ei l-au trimis însă din inimă fiindcă erau aşa de îngrijoraţi 
pentru bunăstarea lui Pavel. Aşa cum citim în Filipeni 2:25, biserica din Filipi l-a trimis şi 
pe Epafrodit ca să-i slujească lui Pavel în temniţă. Iată cuvintele lui Pavel din acel pasaj: 
 

Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit ... trimisul şi 
slujitorul vostru pentru nevoile mele (Filipeni 2:25). 
 

 Se pare că Epafrodit i-a mai dus lui Pavel şi veşti cu privire la temerile filipenilor 
că era persecutat de alţi credincioşi şi că asupra capului său atârna ameninţarea cu 
moartea. În scrisoare, Pavel a confirmat că filipenii înţeleseseră bine situaţia în care se 
afla şi şi-a exprimat aprecierea pentru grija lor. 
 De pildă, în Filipeni 1:15-17, a recunoscut că anumiţi predicatori ai evangheliei îi 
făceau necazuri. El şi-a descris situaţia prin următoarele cuvinte: 
 

Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de 
ceartă ... din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca 
să mai adauge un necaz la lanţurile mele (Filipeni 1:15-17). 

 
De fapt, unul din motivele pentru care Pavel era atât de întristat era acela că aşa de puţini 
dintre credincioşii din jurul său, inclusiv liderii creştini, îşi dedicau cu adevărat inima în 
slujba evangheliei. Iată cuvintele lui în această privinţă din Filipeni 2:21: 
 

Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus 
Hristos (Filipeni 2:21). 
 

Pe scurt, grija filipenilor faţă de Pavel era justificată în acel moment. Problemele lui erau 
mari şi sprijinul era mic. 
 Filipenii însă nu erau îngrijoraţi doar de faptul că Pavel suferea. Erau îngrijoraţi şi 
că s-ar putea să moară, fie prin asasinare, fie prin execuţie publică. Şi aceste temeri erau 
justificate. După cum am văzut în lecţiile anterioare, evreii încercaseră să-l asasineze nu 
doar o dată, iar infracţiunea de care era acuzat se pedepsea cu moartea. Astfel, din grija 



Epistolele scrise de Pavel în temniţă   Lecţia a cincea: Pavel şi filipenii 
 

 

-7- 

Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la 
adresa thirdmill.org. 

profundă pentru apostol, filipenii s-au dedicat rugăciunii pentru el. Pavel le-a mulţumit 
pentru rugăciunile lor în Filipeni 1:19-20, prin următoarele cuvinte de încurajare: 
 

Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin 
rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. Mă 
aştept şi nădăjduiesc cu tărie că ... Hristos va fi proslăvit cu 
îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea 
(Filipeni 1:19-20). 
 

El era recunoscător pentru rugăciunile filipenilor şi i-a asigurat că până şi moartea era o 
formă binevenită de eliberare din suferinţa sa. 
 După ce am văzut grija filipenilor pentru bunăstarea lui Pavel, ar trebui să 
examinăm câteva dintre problemele bisericii de acolo, care izvorau din diverse surse. 
 
 
Problemele bisericii 
 
 Biserica din Filipi s-a confruntat cu cel puţin trei tipuri de probleme: în primul 
rând, se pare că erau persecutaţi din afara bisericii; în al doilea rând, erau ameninţaţi de 
posibilitatea învăţăturii false similare celei infiltrate în alte biserici; şi, în al treilea rând, 
au avut de furcă cu conflicte între membrii bisericii. Pavel a menţionat persecuţia prin 
care treceau în Filipeni 1:27-30, scriind următoarele cuvinte: 
 

... să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un 
suflet pentru credinţa Evangheliei, fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de 
potrivnici ... Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul ... să şi 
pătimiţi pentru El şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care 
aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum (Filipeni 1:27-30). 

 
Cu câţiva ani înainte, chiar după ce înfiinţase biserica din Filipi, Pavel s-a 

confruntat cu o mare împotrivire din partea evreilor din cetatea macedoneană vecină, 
Tesalonic. După cum citim în Fapte 17:5-13, aceşti evrei mânioşi i-au acuzat pe Pavel şi 
pe ceilalţi credincioşi că ar fi încălcat legea romană. Drept care, Pavel a fost obligat să 
fugă din oraş noaptea, pentru a evita continuarea persecuţiei de către evrei, precum şi 
arestarea sa de către guvernul civil. Aceşti evrei tesaloniceni erau atât de zeloşi, încât l-au 
urmărit pe Pavel până în Berea. Aşa că este normal să credem că aceiaşi evrei, sau alţii ca 
ei, au făcut necazuri şi bisericii din Filipi şi poate că au ridicat şi conducerea locală 
împotriva bisericii. Dar, oricare ar fi fost natura persecuţiei din Filipi, este clar cel puţin 
că biserica suferea într-adevăr din pricina necredincioşilor.  

O a doua problemă cu care se confrunta biserica filipeană era ameninţarea 
învăţăturilor false. Se pare că învăţăturile false nu o influenţaseră încă prea mult, din 
moment ce Pavel nu a atacat această problemă direct. Însă el i-a pregătit pe filipeni pentru 
a respinge orice învăţătură falsă ce putea ajunge în oraşul lor. Iată cuvintele lui Pavel cu 
privire la tăierea împrejur din Filipeni 3:1-3: 
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Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă 
este de folos. Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; 
păziţi-vă de scrijeliţii aceia! Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi 
(Filipeni 3:1-3). 
 

El era îngrijorat că învăţătorii falşi, care susţineau în mod abuziv tăierea împrejur, ar fi 
putut tulbura biserica din Filipi. El a mai condamnat învăţătura falsă şi în Filipeni 3:18-
19: 
 

Sunt mulţi care se poartă că vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul 
lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în 
ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ (Filipeni 3:18-19). 
 

Limbajul lui Pavel de aici ar putea face referire la orice învăţături false, inclusiv 
ascetismul alimentar şi folosirea necorespunzătoare a legilor vechi-testamentare cu 
privire la alimentaţie.  

Aceste tipuri de învăţături false puteau proveni din două surse. Pe de o parte, e 
posibil că Pavel să fie fost îngrijorat din pricina ereziilor care ameninţaseră bisericile din 
Colose şi celelalte cetăţi din valea Licus. 

După cum am menţionat într-o lecţie anterioară, aceste învăţături false din valea 
Licus îmbinau învăţăturile creştine cu elemente din filozofia greacă, cu ascetismul şi 
denaturări ale legii evreieşti. De exemplu, Pavel a asociat în mod specific această 
învăţătură falsă atât cu o folosire abuzivă a circumciziei, în Coloseni 2:11-12, cât şi cu 
ascetismul alimentar, în Coloseni 2:20-23.  
 Pe de altă parte, e posibil ca el să fi fost îngrijorat cu privire la iudaizatorii creştini 
din Ierusalim, cum erau cei împotriva cărora scrise cu mult timp în urmă, în Galateni 
2:11-21, şi mai recent în Romani 4:9-17. Este posibil să fi intrat în conflict cu ei şi în 
timpul călătoriei la Ierusalim, care a avusese ca urmare întemniţarea sa. La fel ca 
învăţătorii falşi din valea Licus, şi iudaizatorii abuzau de tăierea împrejur şi de regimul 
alimentar, forţându-i pe credincioşii neevrei să adere la forme învechite de respectare a 
legii Vechiului Testament. 
 În cele din urmă, pe lângă problemele cu persecuţia şi învăţătura falsă, filipenii au 
avut de furcă cu conflicte între credincioşii din biserică. Pavel a vorbit despre aceste 
conflicte la modul general în Filipeni 2:1-3, prin următorul îndemn:  

 
Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere 
în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo 
milostivire şi vreo îndurare ... aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi 
un gând. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, 
în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi 
(Filipeni 2:1-3). 
 

În Filipeni 4:2 el a îndemnat două femei care se pare că nu erau capabile să-şi rezolve 
divergenţele, scriind următoarele cuvinte: 
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Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul 
(Filipeni 4:2). 

 
 Conflictele interne din Filipi nu erau motiv de disciplinare dură, însă totuşi 
subminau, erau neproductive şi păcătoase. Conflictul egocentric, lipsit de dragoste, este 
de neacceptat în biserică. De aceea, Pavel a folosit mult spaţiu în scrierea sa pentru a 
accentua importanţa unităţii şi a dragostei în biserică.  
 După ce am analizat contextul cărţii Filipeni, suntem gata să examinăm al doilea 
subiect: structura şi conţinutul scrisorii canonice a lui Pavel către biserica din Filipi. 
 
 

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL 
 
 În studiul structurii şi conţinutului scrisorii lui Pavel către filipeni, vom împărţi 
scrisoarea în şase mari secţiuni: salutările, în 1:1-2; o secţiune cu mulţumiri, în 1:3-8; 
rugăciunea lui Pavel pentru filipeni, în 1:9-11; cuprinsul scrisorii, în 1:12–4:20; salutările 
de încheiere ale lui Pavel, în 4:21-23. Să începem cu salutările din versetele 1 şi 2. 
 
 

SALUTĂRILE 
 
Salutările din 1:1-2 îl identifică pe Pavel ca autor principal al scrisorii şi afirmă că 

scrisoarea vine şi din partea lui Timotei. Pe parcursul scrisorii, Pavel a făcut tot timpul 
referire la el însuşi la singular, folosind cuvinte precum „eu“ şi nu „noi.“ Iar în Filipeni 
2:19 şi 22 a făcut referire la Timotei la persoana a treia.  
 Salutările din Filipeni sunt oarecum diferite de cele din majoritatea epistolelor lui 
Pavel, deoarece nu îi menţionează apostolatul. Numai 1 şi 2 Tesaloniceni şi Filimon mai 
prezintă această particularitate. Însă toate aceste trei scrisori menţionează autoritatea 
apostolică a lui Pavel în altă parte a epistolei. Numai în Filipeni găsim o întreagă 
scrisoare în care Pavel nu atrage atenţia în mod explicit asupra autorităţii sale apostolice. 
 Acest lucru nu înseamnă că scrisorii lui către filipeni îi lipseşte autoritatea 
apostolică, ci este o mărturie a relaţiei sale cu filipenii, a respectului deosebit pe care îl 
aveau aceştia faţă de el şi a râvnei cu care doreau să-I fie pe plac Domnului. Pavel nu a 
fost nevoit nici măcar o dată să le amintească de slujba şi autoritatea sa. 

După salutări, Pavel trece la o secţiune de mulţumiri în 1:3-8. Această trecere de 
la salutări la mulţumiri este în concordanţă cu forma urmată de Pavel în majoritatea 
scrisorilor canonice, Galateni şi Tit fiind singurele excepţii. 
 
 

MULŢUMIREA 
 
 Prima parte a mulţumirii lui Pavel, care se găseşte în Filipeni 1:3-6, prezintă o 
mulţumire destul de tipică, vorbind despre bucuria pe care i-au adus-o filipenii lui Pavel 
şi despre aşteptările lui cu privire la mântuirea lor definitivă.  
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 Dar versetele din Filipeni 1:7-8 sunt destul de unice, accentuând profunzimea 
dragostei sale pentru filipeni. Iată-i cuvintele: 
 

Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima 
mea ... Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o 
dragoste nespusă, în Isus Hristos (Filipeni 1:7-8). 
 

Aceste versete arată că relaţia lui Pavel cu filipenii era profund personală şi din toată 
inima. 
 
 

RUGĂCIUNEA 
 
 După mulţumiri, Pavel s-a rugat pentru filipeni în 1:9-11. Această rugăciune este 
destul de scurtă, însă e plină de afirmaţii care reflectă lucrurile accentuate de Pavel în 
întreaga scrisoare. 

În esenţă, Pavel s-a rugat ca filipenii să-şi exprime dragostea creştină trăind în aşa 
fel încât să-I aducă cinste lui Dumnezeu. Mai întâi, el s-a rugat ca ei să aibă 
discernământul necesar pentru a face alegeri corecte. Apoi s-a rugat ca acest 
discernământ să-i conducă la fapte bune şi la perseverenţa în credinţă şi în fapte până 
când Se va întoarce Hristos pentru judecată. În cele din urmă, s-a rugat ca filipenii să-I 
aducă slavă şi laudă lui Dumnezeu prin faptele lor bune şi prin perseverenţa lor. 
 După rugăciune, Pavel a trecut la cuprinsul epistolei, care se găseşte în 1:12–4:20. 
Această secţiune a fost schematizată în diverse feluri de diverşi savanţi, dar în această 
lecţie schema va urma în principal fluxul logic al încurajărilor şi instrucţiunilor lui Pavel 
către biserica din Filipi. 
 
 

CUPRINSUL 
 
 Când Pavel le-a scris filipenilor, suferea foarte mult şi viaţa lui era în pericol. Prin 
urmare, era copleşit de necazuri şi nelinişte. Am putea spune chiar că era disperat. Şi în 
această stare sufletească a scris el credincioşilor din Filipi. 

Pavel ştia că acestea ar fi putut fi ultimele sale cuvinte către ei, aşa încât şi-a 
exprimat sentimentele profunde, spunându-le cât de mult îi iubeşte şi cât de recunoscător 
este pentru prietenia şi slujirea lor. El le-a mai spus şi nişte ultime cuvinte de 
înţelepciune, învăţându-i să facă faţă necazurilor în aşa fel încât să-I facă cinste lui 
Dumnezeu. 
 Ţinând cont de această perspectivă globală a cărţii Filipeni, putem discerne 
următoarea ordine a gândurilor sale din cuprinsul acestei scrisori: în primul rând, o 
descriere a perseverenţei lui Pavel în temniţă, în 1:12-26; în al doilea rând, îndemnurile 
pe care le-a dat filipenilor să persevereze, în 1:27–4:9; şi, în al treilea rând, afirmarea 
perseverenţei filipenilor, în 4:10-20. Vom analiza îndeaproape fiecare dintre aceste 
secţiuni, începând cu perseverenţa lui Pavel în temniţă din 1:12-26. 
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Perseverenţa lui Pavel 
 
 Paul nu a perseverat în temniţă prin negarea suferinţei sau prin acceptarea ei, ci 
găsind motive pentru a fi plin de bucurie în ciuda ei. El şi-a făcut timp să explice şi să-şi 
apere bucuria pentru a-i încuraja pe filipeni să nu se mai îngrijoreze pentru el. Le aprecia 
grija, dar nu voia să fie necăjiţi din cauza împrejurărilor în care se afla.  

În această secţiune a scrisorii, s-a concentrat pe trei surse ale bucuriei pe care a 
găsit-o în mijlocul întristării: succesul lucrării sale de slujire curente, în versetele 12-18a; 
speranţa într-o eliberare viitoare, în versetele 18b-21; şi anticiparea unei slujiri viitoare, în 
versetele 22-26. El a explicat că, axându-se pe aceste lucruri bune, putea să îndure mai 
bine greutăţile prin care trecea. 

De pildă, în versetele 12-18a a explicat că, deşi suferea în temniţă, era fericit că 
lucrarea sa de slujire continua să înflorească. Iată relatarea sa din Filipeni 1:17-18: 
 

Cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca 
să mai adauge un necaz la lanţurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de 
ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur 
de lucrul acesta şi mă voi bucura (Filipeni 1:17-18). 
 

În parte, Pavel suferea pentru că unii evanghelişti duşmănoşi îi creaseră probleme. Dar, 
cu toate că lui îi făceau rău, se bucura că predicau adevărata evanghelie. 
 Pavel a mai găsit bucurie şi în speranţa într-o izbăvire viitoare, pe care a descris-o 
în versetele 18b-21. El s-a concentrat pe posibilitatea ca până la urmă să fie eliberat din 
temniţă. Însă, aşa cum am spus, suferinţa sa din acest timp a fost atât de mare, încât chiar 
şi moartea ar fi fost o binevenită uşurare. Aşadar, el a fost încurajat de speranţa că 
suferinţa îi va fi uşurată, fie prin achitare, fie prin moarte.  

Şi-a descris perspectiva în Filipeni 1:18-21: 
 
Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura ... Căci ştiu că lucrul 
acesta se va întoarce spre mântuirea mea ... fie prin viaţa mea, fie prin 
moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un 
câştig (Filipeni 1:18-21). 
 

Pe de o parte, ameninţarea cu moartea îl tulbura mult pe Pavel. Pe de altă parte însă, el 
putea să vadă dincolo de moarte, la bucuria pe care o va avea în prezenţa lui Hristos, în 
ceruri. Şi, concentrându-şi atenţia asupra eliberării şi a cerului, a putut să găsească o 
măsură de bucurie în mijlocul necazurilor.  

Tot aşa, în Filipeni 1:22-26, Pavel a văzut posibilitatea unei slujiri viitoare faţă de 
filipeni ca un motiv de bucurie. Iată încurajările sale în Filipeni 1:25-26: 
 

Şi sunt încredinţat şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi, pentru 
înaintarea şi bucuria credinţei voastre; pentru ca, prin întoarcerea 
mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos 
(Filipeni 1:25-26). 
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Filipenii îl iubeau pe Pavel, aşa că ar fi fost uşuraţi să audă că încă spera să trăiască. Iar el 
îi iubea la rândul lui şi găsea alinare şi mulţumire la gândul că prosperau în Hristos. 
 
 
Îndemnuri la perseverenţă 
 
 După ce şi-a folosit perseverenţa din temniţă pentru a-i încuraja pe filipeni să nu 
se îngrijoreze pentru el, Pavel a inclus o secţiune lungă de îndemnuri ca şi filipenii să 
persevereze, în Filipeni 1:27–4:9. Aici, Pavel i-a instruit să-I rămână credincioşi lui 
Hristos şi să ducă o viaţă exemplară chiar şi în mijlocul necazurilor. 
 Studiul îndemnurilor lui Pavel va trata următoarele patru subiecte principale: 
importanţa perseverenţei, în 1:27–2:18; ajutorul oferit de slujitorii evangheliei în ceea ce 
priveşte perseverenţa, în 2:19-30; exemplul personal de perseverenţă al lui Pavel, în 3:1-
16; şi, în cele din urmă, instrucţiuni cu privire la obstacolele în calea perseverenţei, în 
3:17–4:9. Să vedem mai întâi ce a spus Pavel despre importanţa perseverenţei în credinţa 
şi practica creştină.  
 În Filipeni 1:27-29, Pavel a recunoscut lupta filipenilor cu greutăţile şi i-a 
încurajat cu următoarele cuvinte: 
 

Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos ... să 
aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet 
pentru credinţa Evangheliei, fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de 
potrivnici … Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu 
numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El (Filipeni 1:27-29). 
 

Suferinţele filipenilor erau istovitoare şi dureroase, însă nu erau ieşite de sub controlul lui 
Dumnezeu. Dimpotrivă, chiar Dumnezeu le plănuise suferinţa ca mijloc prin care să-i 
binecuvânteze. Şi, de aceea, era vital ca ei să persevereze prin acele vremuri grele, atât 
păstrându-şi credinţa, cât şi ducând o viaţă neprihănită. 

După cum am văzut în alte lecţii, lucrarea de suferinţă a lui Isus nu se va încheia 
până când El nu Se va întoarce. Între timp, El Îşi desăvârşeşte suferinţa rânduită prin 
biserică. Întrucât credincioşii sunt uniţi cu Hristos, atunci când suferim, Isus suferă. Din 
punctul de vedere al lui Pavel, acesta nu era doar un mijloc prin care să desăvârşim 
suferinţele rânduite ale lui Hristos, ci şi o medalie de onoare. 

Aşa cum tocmai am citit în Filipeni 1:27-29, Dumnezeu nu doar „îngăduise“ ca 
filipenii să sufere, ci le „dăduse harul“ să sufere. Pavel a explicat această idee în Filipeni 
2:5-9, unde a scris următoarele cuvinte: 

 
Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus ... S-a smerit şi 
S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea 
şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este 
mai presus de orice nume (Filipeni 2:5-9). 
 

Isus a îndurat de bunăvoie suferinţa şi maltratarea, în folosul bisericii, iar răsplata pentru 
această jertfă a fost nemăsurat de mare. În acelaşi fel, credincioşii ar trebui să îndure 
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suferinţa şi maltratarea cu smerenie, în folosul bisericii. Atunci când facem acest lucru, şi 
răsplata noastră va fi mare. 

De aceea a putut scrie Pavel următoarele cuvinte în Filipeni 2:17-18: 
 
Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa 
şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur, şi mă bucur cu voi toţi. Tot 
aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine (Filipeni 
2:17-18). 
 

Pavel nu voia ca filipenii doar să îndure suferinţa ce le-a fost rânduită, ci să se şi bucure 
în mijlocul ei din pricina binecuvântărilor pe care le producea. Mai mult decât atât, el 
voia ca ei să se bucure de binecuvântările care veneau în urma suferinţelor lui la fel cum 
şi el se bucura de binecuvântările ce decurgeau din suferinţele lor. 
 Pavel i-a încurajat pe credincioşi să se concentreze asupra răsplătirilor suferinţei 
pentru a avea tăria şi curajul de a persevera în credinţă şi viaţă sfântă, chiar şi sub mare 
presiune. În definitiv, dacă nu răbdau, nu aveau să obţină binecuvântările pe care le poate 
aduce suferinţa. 
 După ce a subliniat importanţa perseverenţei şi i-a inspirat vorbindu-le de 
binecuvântările ei, Pavel le-a oferit filipenilor ajutor practic pentru a persevera în 
dificultăţi, trimiţându-le slujitori care să aibă grijă de ei. 

Pavel ştia că scrisoarea sa îi va învăţa pe filipeni cum să facă faţă suferinţei, dar 
mai ştia şi că e mult mai uşor să îndurăm suferinţa când avem oameni care să ne ajute 
zilnic şi care să sufere alături de noi. Astfel, el a hotărât ca împreună cu scrisoarea să-şi 
trimită şi prietenii care să le slujească filipenilor în vremuri de restrişte. 

Mai întâi, Pavel avea de gând să-l trimită pe Epafrodit, chiar mesagerul filipenilor 
care venise să-l slujească pe el. Este posibil ca Epafrodit să fie fost cel care a dus efectiv 
scrisoarea lui Pavel filipenilor. Aşa cum aflăm din Filipeni 2:25-30, biserica din Filipi era 
îngrijorată pentru Epafrodit, deoarece se îmbolnăvise, iar Epafrodit îşi făcea griji pentru 
că ei fiindcă erau aşa de îngrijoraţi. De aceea, Pavel l-a trimis pe Epafrodit înapoi la ei 
pentru a-i linişti, dar şi a le sluji. 

Apoi, Pavel avea de gând să-l trimită pe Timotei la Filipi. Deocamdată el 
rămăsese cu Pavel în închisoare, slujindu-l pe apostol în timpul necazului său. După cum 
citim în Filipeni 2:19 , Pavel se aştepta să-l poată trimite să-i ajute pe filipeni în viitorul 
apropiat. 
 În sfârşit, Pavel nădăjduia ca în cele din urmă să fie chiar el eliberat din temniţă şi 
să vină să le slujească filipenilor. Şi-a exprimat această speranţă în Filipeni 2:24, unde a 
scris următoarele cuvinte: 
 

Şi am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu (Filipeni 2:24). 
 

Cuvântul grecesc pepoitha, tradus aici prin „încredere,“ este probabil redat mai bine prin 
„convingere.“ Pavel avea speranţe că va fi eliberat, însă nu era sigur de asta. 
 În orice caz, el ştia că nişte oameni care să-i înţeleagă erau extremi de preţioşi 
pentru cei din biserica din Filipi în timpul caznelor lor sub povara dificultăţilor. Aşadar, a 
stabilit un program care să le asigure în mod regulat slujitori pricepuţi şi iubitori.  
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În următoarea secţiune a îndemnurilor, găsită în Filipeni 3:1-16, Paul s-a dat pe 
sine însuşi ca exemplu pozitiv de perseverare în credinţă, atât în ceea ce privea 
mentalitatea, cât şi purtarea. 

Mai precis, el a explicat că atunci când venise la credinţa în Hristos încetase să se 
mai bazeze pe standardele pământeşti pentru a câştiga favoarea şi binecuvântarea lui 
Dumnezeu şi că începuse să se bazeze numai pe Hristos. Dar asta nu din pricină că nu 
reuşise să se ridice la înălţimea standardelor pământeşti. Dimpotrivă, după aceste 
standarde, el ar fi trebuit să fie printre cei mai mari favoriţi ai lui Dumnezeu. Iată 
descrierea recomandărilor sale din Filipeni 3:4-6: 
 

Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile 
pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile 
pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din 
neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; în ce 
priveşte Legea, fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu 
privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană (Filipeni 3:4-
6). 
 

Dacă vreo simplă fiinţă umană ar fi putut merita binecuvântările lui Dumnezeu pentru că 
a ţinut legea, aceea era Pavel. 
 Dar adevărul este că nicio fiinţă umană căzută nu poate fi suficient de bună pentru 
a merita binecuvântarea mântuirii şi a vieţii veşnice pe care o dă Dumnezeu. De aceea, 
Pavel a refuzat să se bazeze pe meritele sale pământeşti şi s-a bazat numai pe meritul lui 
Hristos, pe care Dumnezeu i l-a pus în seamă prin intermediul credinţei. 
 În acelaşi timp, el a spus clar şi că simpla declarare a credinţei nu este suficientă 
pentru a ne garanta mântuirea. Dimpotrivă, trebuie de asemenea să perseverăm în 
credinţă pentru a dobândi viaţa veşnică. Trebuie să ne păstrăm credinţa şi trebuie să 
ducem o viaţă sfântă, căci altfel arătăm că credinţa noastră este falsă.  
 De aceea a pus el atât de mult accentul pe perseverenţă în Filipeni 3:12-16, scriind 
despre mântuirea în Hristos astfel: 
 

Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg 
înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos 
Isus ... alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus. Dar, în lucrurile în care am ajuns de 
aceeaşi părere, să umblăm la fel (Filipeni 3:12-16). 
 

Declararea credinţei nu este îndeajuns; trebuie să ne dovedim credinţa prin perseverenţă. 
Iar dacă nu perseverăm până la capăt, păstrându-ne credinţa în Hristos pentru a fi 
mântuiţi şi rămânându-I credincioşi printr-o viaţă evlavioasă, dovedim că credinţa noastră 
a fost falsă. 

Îndemnurile finale ale lui Pavel au legătură cu obstacolele în calea perseverenţei, 
despre care vorbeşte în Filipeni 3:17–4:9. Aceste îndemnuri sunt în principal aplicaţii ale 
îndemnului ca filipenii să-i urmeze exemplul de perseverenţă.  
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Când s-a ocupat de obstacolele în calea perseverenţei, Pavel i-a încurajat pe 
filipeni să nu permită învăţătorilor falşi, conflictelor din biserică sau dificultăţilor 
personale să-i facă să se clatine în credincioşia faţă de Dumnezeu. Şi a început prin a se 
axa pe felul în care învăţătura falsă putea să invadeze biserica şi să-i ameninţe 
perseverenţa. În Filipeni 3:18-19, a scris următoarea acuzaţie dură: 

 
Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt 
mulţi care se poartă că vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi 
pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în ruşinea 
lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ (Filipeni 3:18-19). 
 

În mod evident, aceşti vrăjmaşi ai crucii lui Hristos nu erau credincioşi. Totuşi, se aflau în 
postura de a ameninţa biserica, poate din cauză că aveau o vorbire convingătore sau 
pentru că aveau influenţă în biserică. 
 În orice caz, Pavel a insistat ca învăţăturile false ale vrăjmaşilor lui Hristos să fie 
respinse de către credincioşi, care trebuiau să persevereze în credinţa şi practica creştină 
curată. Dorinţa de a evita necazurile şi suferinţa nu era un motiv suficient pentru a-şi 
pierde credinţa în evanghelie, iar argumentele persuasive nu puteau înlocui puterea 
Domnului. 

Pavel i-a mai avertizat şi că adevăraţii credincioşi din biserică puteau pune 
obstacole în calea perseverenţei altor credincioşi. Pentru a exemplifica acest lucru, a 
menţionat o problemă care exista între Evodia şi Sintichia. Iată cuvintele sale din Filipeni 
4:1-3: 

 
De aceea ... rămâneţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor! Îndemn pe 
Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Şi pe tine, 
adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, 
care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie  (Filipeni 4:1-3). 
 

Prin acest conflict, Evodia şi Sintichia nu reuşeau să stea ferme într-o viaţă sfântă şi, prin 
influenţa lor, ameninţau şi perseverenţa altor credincioşi din Filipi. 
 În cele din urmă, Pavel i-a îndemnat pe filipeni să nu permită greutăţilor personale 
să le stingherească perseverenţa. I-a încurajat să fie plini de bucurie şi să nu permită 
îngrijorărilor să-i descurajeze. Gândurile sale sunt bine redate prin aceste cuvinte din 
Filipeni 4:4-7: 

 
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!... Nu vă 
îngrijoraţi de nimic; ci ... aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu ... Şi pacea lui Dumnezeu ... vă va păzi inimile şi gândurile 
în Hristos Isus (Filipeni 4:4-7). 
 

Sfatul practic al lui Pavel a fost ca credincioşii să-I ceară lui Dumnezeu să-i scape de 
îngrijorare. În unele cazuri, Dumnezeu poate face acest lucru îndepărtând circumstanţele 
care provoacă tulburarea. Se pare, însă, că în cele mai multe cazuri Pavel s-a aşteptat ca 
schimbarea să fie una a inimii şi a minţii, a atitudinii şi a perspectivei. 
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Confirmarea perseverenţei 
 
 În cele din urmă, în 4:10-20, Pavel a încheiat cuprinsul scrisorii cu câteva cuvinte 
prin care afirmă perseverenţa în credinţă şi în viaţa creştină a filipenilor, în special prin 
slujirea lor continuă faţă de el.  
 În această secţiune, el le-a mulţumit filipenilor pentru banii trimişi ca să-i uşureze 
suferinţa în închisoare. Nota de mulţumire a lui Pavel i-a asigurat că primise banii şi că 
aceştia contribuiseră la îmbunătăţirea condiţiilor sale. Dar cea mai mare valoare pe care o 
aveau banii pentru Pavel pare să fie fost emoţională. Iată cuvintele lui din Filipeni 4:12-
14: 
 

Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi 
pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi 
să fiu în lipsă ... Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea 
mea (Filipeni 4:12-14). 
 

Banii au uşurat probabil o parte din suferinţa lui Pavel, însă starea sa de mulţumire 
sufletească venea de la Dumnezeu. Adevărata valoare a acestor bani consta în faptul că ei 
au atins inima lui Pavel. Prin jertfa făcută pentru el, aceşti creştini sărăciţi i-au transmis 
lui Pavel cât de mult îl iubeau. 

Nici că ar fi putut găsi un moment mai prielnic pentru a-şi arăta dragostea faţă de 
el. În acel moment, întemniţarea îl împovăra mult; el suferea şi era disperat. Imaginaţi-vă 
cât de încurajator trebuie să fie fost pentru el să i se aducă aminte că atât de mulţi oameni 
îl iubesc şi doresc să fie părtaşi ai suferinţelor lui. 

Trebuie chiar să ne întrebăm dacă nu cumva chiar filipenii au fost cei care l-au 
ajutat să-şi învingă disperarea. Oare grija lor a fost cea care i-a redat speranţa? Dragostea 
lor să fi fost cea care i-a inspirat decizia de a se bucura în mijlocul împrejurărilor teribile? 
Oare prietenia lor a fost cea care i-a reamintit că nu e nici uitat şi nici singur? Un lucru 
este sigur: Pavel îi iubea pe filipeni din toată inima, aşa că darul lor nu putea decât să-l 
încurajeze. 
 
 

SALUTĂRILE DE ÎNCHEIERE 
 
 Epistola se termină cu salutările de încheiere ale lui Pavel din Filipeni 4:21-23. 
Această secţiune este destul de tipică, deşi un aspect al acestor salutări de încheiere 
merită o atenţie specială. 

În mod concret, în Filipeni 4:22 Pavel a transmis salutări din partea sfinţilor care 
făceau parte din casa cezarului. În lumea antică, casa cezarului îi includea pe membrii 
familiei acestuia şi pe slujitori, indiferent dacă aceştia locuiau cu el în palat sau nu. Iar 
slujitorii săi nu se limitau numai la lucrători, ci includeau şi gărzile sale de corp şi mulţi 
funcţionari de stat. 

Menţionarea casei cezarului i-a determinat pe mulţi comentatori ai Bibliei să 
concluzioneze că Pavel a scris de la Roma, unde locuia cezarul şi unde conducea efectiv 
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o gospodărie. Însă nu ar trebui să tragem această concluzie în mod pripit. Adevărul este 
că toţi funcţionarii de stat şi toate gărzile cezarului din întregul imperiu erau consideraţi 
ca parte a casei sale, inclusiv cei staţionaţi în Cezareea Maritimă. 

În orice caz, menţionarea credincioşilor din casa cezarului demonstrează că 
întemniţarea lui Pavel nu îi stingherise slujirea evangheliei. Dimpotrivă, el continuase să 
câştige ucenici, chiar din rândul temnicerilor. 

După ce am studiat contextul, precum şi structura şi conţinutul epistolei lui Pavel 
către filipeni, putem examina aplicabilitatea în zilele noastre a învăţăturilor lui Pavel din 
această scrisoare. 
 
 

APLICAREA ACTUALĂ 
 
E de la sine înţeles că epistola către filipeni poate fi aplicată la viaţa noastră din 

ziua de azi în multe feluri, însă în această lecţie ne-am concentrat atenţia asupra încercării 
lui Pavel de a-i încuraja pe alţii, în timp ce-şi trăia poate ultimele zile pe pământ. Din 
această perspectivă, o temă iese în prim plan: încurajarea lui Pavel ca filipenii să 
persevereze — să continue să umble cu credincioşie înaintea lui Dumnezeu. Când ne 
gândim la ce înseamnă Filipeni pentru noi astăzi, ne vom îndrepta atenţia asupra acestui 
aspect al scrisorii sale. 

În analiza implicaţiilor pe care le are epistola lui Pavel către filipeni pentru viaţa 
creştină de azi, vom explora trei aspecte ale perseverenţei creştine: în primul rând, vom 
vorbi despre natura perseverenţei; în al doilea rând, vom vorbi despre mentalitatea 
perseverenţei; şi, în al treilea rând, vom discuta despre slujirea bisericii referitoare la 
perseverenţă. Să ne îndreptăm atenţia mai întâi spre natura perseverenţei.  
 
 

NATURA PERSEVERENŢEI 
 
 În Filipeni, învăţăturile lui Pavel cu privire la perseverenţă sunt cel mai uşor de 
înţeles din perspectiva a trei factori principali: definiţia perseverenţei, necesitatea 
perseverenţei şi asigurarea perseverenţei. Să începem aşadar analizând definiţia dată de 
Pavel perseverenţei. 
 
 
Definiţie 
 
 Pavel concepea perseverenţa din perspectiva ideilor gemene de credinţă adevărată 
şi viaţă neprihănită. Pe de o parte, perseverenţa înseamnă să ne păstrăm credinţa în 
evanghelia lui Hristos, bazându-ne numai pe meritul Său pentru a fi socotiţi neprihăniţi 
înaintea lui Dumnezeu. Pavel a scris despre acest lucru în Filipeni 1:27, unde şi-a 
exprimat nădejdea pentru filipeni prin următoarele cuvinte: 
 

... rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru 
credinţa Evangheliei (Filipeni 1:27). 
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În calitate de credincioşi, trebuie să rămânem neclintiţi în devotamentul nostru faţă de 
evanghelie, nerenunţând niciodată la convingerile noastre. Asta vrem să spunem când 
vorbim despre a persevera în credinţă. 
 Adevărata credinţă în evanghelia lui Hristos poate fi descrisă în multe feluri, însă 
iată un aspect central al credinţei creştine, aşa cum este descris de Pavel în Filipeni 3:8-9: 
 

... le socotesc [pe toate] ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu 
găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci 
aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o 
dă Dumnezeu, prin credinţă (Filipeni 3:8-9). 
 

În acest pasaj, Pavel a arătat că poziţia sa omenească şi toate faptele sale bune sunt inutile 
pentru obţinerea adevăratei neprihăniri şi mântuiri. Singurul lucru care-i putea aduce 
mântuirea era neprihănirea lui Hristos, aplicată lui Pavel prin intermediul credinţei.  
 Atâta timp cât vom continua să ne bazăm numai pe meritul lui Hristos pentru a 
avea neprihănirea, perseverăm — stând fermi în credinţă. Asta nu înseamnă că 
perseverenţa nu este supusă niciodată îndoielilor, ci ideea este mai degrabă că o credinţă 
perseverentă nu neagă niciodată complet şi absolut adevărul Evangheliei. Mai mult decât 
atât, a avea credinţă creştină adevărată nu înseamnă că avem o teologie perfectă. Am 
putea avea multe, multe greşeli în teologia noastră, fiind totuşi credincioşi doctrinelor 
fundamentale ale evangheliei. Dar odată ce nu mai credem adevărul central că suntem 
mântuiţi numai şi numai de Hristos, atunci cu adevărat nu mai reuşim să perseverăm. 
 Pe lângă definirea perseverenţei în funcţie de credinţa adevărată, Pavel a mai 
vorbit despre perseverenţă şi ca viaţă neprihănită, ca stăruinţă în a face fapte bune şi 
demne de laudă. De exemplu, în Filipeni 2:12-13, el a vorbit astfel: 

 
Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, 
duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur … Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, 
şi voinţa şi înfăptuirea (Filipeni 2:12-13). 
 

Aici, Pavel a vorbit despre a face în continuare fapte bune, a acţiona în moduri care sunt 
în conformitate cu mântuirea. Perseverenţa în fapte bune nu înseamnă că trăim perfect. 
Nu vom atinge niciodată perfecţiunea în viaţa aceasta şi uneori ne poticnim grav. Ci 
perseverăm în fapte bune atunci când ne străduim să-L ascultăm cu credincioşie pe 
Hristos. 
 
Necesitatea 
 
 Pavel nu dorea ca credincioşii să înţeleagă doar definiţia perseverenţei, ci dorea să 
înţelegem şi necesitatea perseverenţei, atât în credinţă, cât şi în viaţă, pentru a obţine 
mântuirea, astfel încât să fim cu adevărat motivaţi să perseverăm. Iată cuvintele lui din 
Filipeni 3:8-11: 
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... le socotesc [pe toate] ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu 
găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci 
aceea care se capătă prin credinţa în Hristos ... ca să ajung cu orice 
chip, dacă voi putea, la învierea din morţi (Filipeni 3:8-11). 
 

În cuvinte mai simple, Pavel a spus că, dacă nu reuşim să ne păstrăm credinţa adevărată, 
nu vom fi găsiţi în Hristos şi, prin urmare, nu vom fi înviaţi la o viaţă de slavă veşnică. 
Cu alte cuvinte, perseverenţa în credinţă este necesară pentru mântuirea noastră 
definitivă. 

La fel, în Filipeni 2:14-16, el a dat următorul îndemn cu privire la viaţa 
neprihănită: 

 
Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără 
prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui 
neam ticălos şi stricat ... ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că 
n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar (Filipeni 2:14-16). 
 

Prin evitarea lamentărilor şi a certurilor —  adică printr-un trai neprihănit  —  filipenii 
puteau deveni fără vină şi curaţi, aşa că Pavel avea motiv să se laude cu lucrarea sa de 
slujire. Însă, dacă nu reuşeau să persevereze, demonstrau că nu sunt copiii lui Dumnezeu, 
că nu au avut cu adevărat încredere în Hristos, şi nu aveau să fie mântuişi în ziua de apoi. 
Şi acelaşi lucru este valabil şi pentru noi: dacă nu perseverăm într-un trai neprihănit, ne 
dovedim a fi necredincioşi şi nu vom fi mântuiţi.  
 Pentru mulţi dintre noi, învăţăturile lui Pavel cu privire la definiţia şi necesitatea 
perseverenţei ar putea suna descurajator sau chiar aspru. Dar doctrina lui a avut şi un al 
treilea aspect care este foarte încurajator, şi anume asigurarea perseverenţei. În lumina 
asigurării, învăţăturile lui Pavel despre perseverenţă nu sunt o ameninţare pentru 
credincioşi, ci o mângâiere. 
 
 
Asigurarea 

 
Pavel i-a asigurat pe filipeni că orice credincios adevărat va persevera 

negreşit atât în credinţă, cât şi în viaţa neprihănită, aşa încât mântuirea noastră 
este garantată. Totuşi, este adevărat că mulţi mărturisesc în mod fals credinţa şi de 
fapt nu reuşesc să persevereze. Însă aceştia sunt oameni care nu au avut niciodată 
cu adevărat credinţa mântuitoare. Pe de altă parte, cei a căror credinţă este 
adevărată au Duhul Sfânt care lucrează în ei pentru a le garanta perseverenţa. Iată 
cuvintele lui Pavel din Filipeni 1:6: 

 
Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o 
va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos (Filipeni 1:6). 
 

Pavel era sigur că, dacă Dumnezeu începuse să-i mântuiască pe filipeni, le va duce până 
la capăt mântuirea. El nu va permite să piară vreunul, ci îi va ajuta pe toţi credincioşii 
adevăraţi să persevereze până în ziua lui Hristos Isus. Şi siguranţa lui Pavel ar trebui să 
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fie şi siguranţa noastră. Dacă credem cu adevărat, sub nicio formă nu putem cădea de la 
credinţă sau din har. 

Pavel a confirmat această idee în Filipeni 2:13, unde a dat următoarea încurajare:  
 
... duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur... Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, 
şi voinţa şi înfăptuirea (Filipeni 2:12-13). 
 

Teama pe care trebuie să o avem nu este groaza la gândul că am putea cădea până la urmă 
din har, ci o teamă şi uimire copleşitoare când ne dăm seama că Dumnezeul Atotputernic 
lucrează în fiecare dintre noi pentru a asigura că gândim şi facem ceea ce doreşte El. El 
ne controlează inima şi mintea pentru scopul Său bun, care include perseverenţa noastră, 
astfel încât să fie imposibil să nu stăm fermi până la sfârşit. 
 
 

MENTALITATEA PERSEVERENŢEI 
 
După ce am cercetat natura perseverenţei, putem discuta despre mentalitatea 

perseverenţei pe care ar trebui să o adopte credincioşii. În discuţia noastră ne vom 
concentra pe trei aspecte ale mentalităţii noastre, pe care le-a accentuat Pavel în epistola 
sa către filipeni: smerenia, optimismul şi bucuria. Să vedem mai întâi ideea lui Pavel 
conform căreia mentalitatea noastră ar trebui să se bazeze pe smerenie. 

 
 

Smerenia 
 
Ca apostol autorizat al Domnului Isus Hristos, Pavel a avut ocazii destule să fie 

arogant. Dumnezeu îl pregătise în mod supranatural pentru conducere; El îl alesese mai 
presus de toţi ceilalţi pentru a duce evanghelia la neevrei şi făcuse multe minuni prin el. 
În multe biserici din întreaga lume, Pavel era venerat ca un erou. 

Aşadar, atunci când suferea în temniţă, ar fi putut fi ispitit să gândească: „De ce a 
permis Dumnezeu să mi se întâmple acest lucru tocmai mie? Eu I-am fost credincios şi 
totuşi El refuză să mă binecuvânteze! Merit ceva mai bun!“ Însă a pune la îndoială 
bunătatea lui Dumnezeu este un lucru prostesc şi greşit. Pavel ştia că în realitate are toate 
motivele să fie smerit în faţa lui Dumnezeu. Şi, acceptând acest lucru, el s-a pregătit să 
fie zidit de Dumnezeu şi să persevereze în mijlocul dificultăţilor prin care trecea.  
 În această privinţă, Pavel şi-a modelat mentalitatea după mentalitatea lui Isus, 
care S-a smerit de bunăvoie pentru a obţine binecuvântările lui Dumnezeu pentru El şi 
pentru noi. De fapt, pentru a-şi susţine îndemnurile la smerenie a scris Pavel vestitul „imn 
al lui Hristos“ care se găseşte în Filipeni 2:6-11. 

Unii savanţi au sugerat că aceste versete constituie un imn cunoscut în biserică şi 
înainte că Pavel să fie scris scrisoarea către filipeni. Alţii bănuiesc că Pavel a scris aceste 
versete în special pentru această ocazie. Însă, oricare ar fi fost sursa lor, înţelesul lor este 
clar: Isus este smerit, iar noi trebuie să ne modelăm după El. 
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Acest pasaj Îl descrie pe Hristos în trei etape ale istoriei: starea Sa anterioară 
întrupării, smerirea Sa şi slăvirea Sa. Mai întâi, Pavel a vorbit despre starea lui Hristos 
înainte de a Se întrupa. Atunci, Isus exista ca Dumnezeu Fiul, trăind în unitate perfectă cu 
Tatăl şi Duhul Sfânt, fiind egal cu ei în putere şi slavă. Pavel a descris starea lui Hristos 
anterioară întrupării în Filipeni 2:6, unde a scris următoarele cuvinte:  

 
[Hristos,] măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu (Filipeni 2:6). 

 
Acest verset ne spune cel puţin două lucruri despre Hristos. În primul rând, înainte de a 
deveni om, El era slăvit. Sau, cum spune Pavel, Hristos avea natura sau chipul lui 
Dumnezeu. Cuvântul grecesc folosit de Pavel era morphē, care se referă în general la 
forma exterioară a cuiva. Bineînţeles că Pavel nu a vrut să spună doar că Hristos arăta ca 
Dumnezeu, ci şi că aspectul Lui exterior mărturisea despre realitatea de bază că Hristos 
era de fapt Dumnezeu.  
 În al doilea rând, Pavel a indicat că Hristos era smerit. Chiar şi înainte de a-Şi 
dovedi smerenia, Fiul preexistent a făcut-o cunoscută prin faptul că a fost gata să mai 
adopte o formă sau natură — cea a umanităţii noastre. În mod concret, Pavel a scris că 
Hristos nu a considerat egalitatea cu Dumnezeu ca un lucru de apucat. Aici, Pavel a 
folosit cuvântul isos pentru a vorbi despre „egalitatea“ sau „identitatea“ lui Hristos cu 
Dumnezeu. Ce voia să spună era că „forma“ sau „slava exterioară“ a lui Hristos era 
aceeaşi cu slava arătată de Dumnezeu Tatăl, dar că Hristos a fost gata să renunţe la slava 
poziţiei Sale cereşti de drept pentru a-I fi pe plac Tatălui şi pentru a câştiga mântuirea 
noastră. 
 Apoi, Pavel a descris smerirea lui Hristos, reprezentată de perioada vieţii Sale 
pământeşti, începând cu conceperea Sa în pântecele Mariei şi întinzându-se până la 
moartea Sa pe cruce. Iată cuvintele lui Pavel despre smerirea lui Hristos din Filipeni 2:7-
8: 

 
... ci [Hristos] S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, 
S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de 
cruce (Filipeni 2:7-8). 

 
Corespunzând cu cuvintele lui Pavel despre perioada anterioară întrupării lui 

Hristos, aceste versete ne spun cel puţin două lucruri despre El în starea Sa de smerire. 
Primul, smerirea Sa a fost lipsită de glorie, ceea ce înseamnă că Fiul lui Dumnezeu Şi-a 
lăsat deoparte slava divină pentru a lua natura sau forma unei fiinţe umane. Şi aici Pavel a 
folosit cuvântul grecesc morphē pentru a arăta că Hristos Îşi schimbase forma exterioară, 
aşa încât nu mai arăta slavă divină, ci înfăţişarea simplă a unei fiinţe umane. 

La fel cum forma divină a lui Hristos arăta că era cu adevărat şi pe deplin divin, 
forma Sa umană arăta că era cu adevărat şi pe deplin uman. Dar este important să 
înţelegem că, devenind om, Hristos nu a renunţat la niciunul din atributele sale divine, ci 
doar a adăugat o natură umană completă naturii sale divine complete, aşa că pe drept se 
spune despre El că este întru totul uman şi întru totul divin.  
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 În al doilea rând, Filipeni 2:7-8 confirmă că Hristos a fost smerit. Tot aşa cum în 
perioada anterioară întrupării fusese gata să Se dezbrace de forma Sa slăvită, El chiar S-a 
dezbrăcat de această formă în timpul smeririi Lui. De fapt, smerirea Sa a fost atât de 
extremă, încât S-a lăsat ucis chiar de fiinţele a căror formă o adoptase. 

În cele din urmă, Pavel L-a descris pe Hristos în timpul slăvirii Sale, care a 
început cu învierea din morţi şi înălţarea la cer şi continuă acum cu domnia Sa peste 
creaţie. Pavel a scris despre slăvirea lui Hristos în Filipeni 2:9-11, descriind-o astfel: 
 

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele 
care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să 
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub 
pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu 
Tatăl, că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:9-11). 

 
 Din nou, Pavel a arătat cel puţin două lucruri foarte importante despre Hristos în 
această etapă. În primul rând, Hristos Şi-a redobândit forma slăvită, fiind înălţat ca 
Domnitor al universului, în faţa Căruia se pleacă orice creatură, în supunere şi închinare. 
În al doilea rând, Hristos a continuat să fie smerit chiar şi în această stare înălţată şi 
slăvită de suveranitate universală. În fond, chiar şi domnia Sa peste creaţie avea menirea 
nu de a-L înălţa pe El, ci de a aduce slavă Tatălui. 

Pavel a prezentat aceste idei în Filipeni deoarece dorea ca credincioşii să urmeze 
exemplul lui Hristos. În definitiv, dacă Fiul lui Dumnezeu S-a supus de bunăvoie unei 
astfel de umilinţe înjositoare, cu siguranţă şi slujitorii Săi ar trebui să fie smeriţi. Şi, dacă 
smerenia lui Hristos L-a ajutat să persevereze în suferinţă şi moarte, atunci smerenia ne 
va ajuta şi pe noi să perseverăm. Şi tocmai aceasta a fost ideea lui Pavel în Filipeni 2:2-4, 
unde a dat următoarele instrucţiuni: 

 
... aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceţi nimic din 
duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să 
privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu 
la foloasele lui, ci şi la foloasele altora (Filipeni 2:2-4). 

 
Smerenia ne ajută să perseverăm în viaţa neprihănită şi în credinţă. Pe de o parte, 

ne ajută să avem aceeaşi gândire, să creăm unitate, să-i iubim şi să-i cinstim pe alţii şi să 
slujim nevoilor lor. Pe de altă parte, ne ajută să ne amintim că Tatăl merită încrederea şi 
loialitatea noastră chiar şi atunci când circumstanţele în care ne aflăm sunt nefericite — 
chiar atunci când suntem persecutaţi — chiar şi atunci când suntem martirizaţi. 
 
 
Optimismul 

 
Pe lângă faptul că i-a încurajat pe credincioşi să fie smeriţi pentru a persevera, 

Pavel a accentuat valoarea optimismului, adică o perspectivă pozitivă şi plină de speranţă 
asupra vieţii. În lumea modernă, nu e ceva neobişnuit să auzi vorbindu-se despre 
optimism ca fiind o prostie, ceva ce nu are legătură cu lumea reală, ci care pretinde pur şi 
simplu că situaţia e mai bună decât este de fapt. Însă optimismul lui Pavel nu era aşa. 
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Optimismul său era realist. El nu a ignorant lucrurile negative din viaţă — de fapt s-a 
simţit ameninţat de ele. În esenţă, optimismul lui Pavel era doar o decizie conştientă de 
a-şi concentra atenţia asupra acelor lucruri care sunt cu adevărat bune şi nu asupra celor 
care sunt cu adevărat rele. Se născuse din credinţa în purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi 
în binecuvântările Sale în lumea actuală şi din nădejdea în răscumpărarea şi răsplătirile pe 
care ni le va da El în viitor.  

De exemplu, în timpul suferinţei sale din închisoare, în timp ce era necăjit de 
predicatori nesinceri ai evangheliei, el a decis să se concentreze asupra binecuvântării că 
Hristos era predicat, chiar dacă motivele predicatorilor erau rele. Iată relatarea sa din 
Filipeni 1:17-18: 

 
Cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca 
să mai adauge un necaz la lanţurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de 
ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur 
de lucrul acesta şi mă voi bucura (Filipeni 1:17-18). 

 
Starea emoţională a lui Pavel era complexă. Pe de o parte, suferea, însă pe de altă 

parte a luat o decizie conştientă să se concentreze asupra lucrurilor bune şi nu asupra 
celor rele. Această alegere l-a ajutat să îndure suferinţele din închisoare, precum şi cele 
provocate de acei predicatori. Iar sfatul lui către biserică, din Filipeni 4:6-8, a fost în ton 
cu această atitudine. Iată cuvintele scrise acolo: 
 

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre 
la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi 
pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în Hristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce 
este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească (Filipeni 4:6-8). 
 

Gândirea optimistă şi lupta împotriva neliniştii şi a descurajării este o modalitate de a-L 
chema pe Dumnezeu să ne păzească inima şi mintea. Şi, prin urmare, este de asemenea o 
modalitate de a persevera. 
 
 
Bucuria 
 
 În cele din urmă, pe lângă smerenie şi optimism, Pavel a mai spus şi că o 
mentalitate bucuroasă este de mare ajutor pentru perseverenţa creştină. Pe de o parte, 
chiar el s-a concentrat asupra găsirii bucuriei pentru a persevera în mijlocul 
circumstanţelor nefericite. Şi, prin exemplul său, el i-a încurajat pe credincioşii din Filipi 
să facă la fel. De pildă, în Filipeni 1:18-20, el a vorbit despre bucuria sa astfel: 

 
Eu ... mă voi bucura. Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre 
mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui 
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Isus Hristos. Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că ... Hristos va fi 
proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin 
moartea mea (Filipeni 1:18-20). 
 

Pavel se temea, pe bună dreptate, că ar putea fi omorât. Şi totuşi, în loc să se gândească la 
aspectele negative ale morţii sale, el s-a gândit la rezultatul pozitiv pe care l-ar fi putut 
avea moartea sa. Era optimist şi, prin urmare, a putut să se bucure. 
 Observaţi că în acest caz bucuria lui Pavel nu era o negare naivă a durerii şi a 
suferinţei şi nici un sentiment copleşitor de bucurie. Dimpotrivă, după cum am văzut, 
exista multă tristeţe şi suferinţă în sufletul lui. Însă, în ciuda problemelor, el a putut cu 
adevărat să privească lucrurile bune din viaţă şi să se bucure de ele. A putut să se 
gândească la cinstirea lui Hristos printr-o moarte curajoasă şi să fie mulţumit – chiar 
încântat – de slăvirea lui Hristos. Iar acea mulţumire şi încântare constituiau bucuria. 
Pavel nu a simţit numai bucurie, ci bucurie adevărată, iar această bucurie i-a dat dorinţa 
de a merge mai departe şi a dat un scop suferinţei sale. 

Pavel i-a mai încurajat pe prietenii săi din Filipi să adopte o atitudine similară, 
pentru ca bucuria lor să-i ajute şi pe ei să persevereze. Iată sfatul său în Filipeni 4:4-6: 

 
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!... Domnul 
este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic! (Filipeni 4:4-6). 
 

El i-a încurajat pe filipeni să fie plini de bucurie pentru că Domnul era aproape, fie ca 
ajutor al lor în vreme de nevoi, fie ca Împărat care Se va întoarce pentru a-Şi aduce 
domnia de pace pe tot pământul. În ambele cazuri, bucuria avea să-i motiveze şi să-i ajute 
pe filipeni să evite neliniştea şi, prin urmare, să-i pregătească să persevereze până la 
întoarcerea Domnului. 
 Dacă ne modelăm mentalitatea după cea a lui Pavel, concentrându-ne asupra 
smereniei, optimismului şi bucuriei, ne putem întări împotriva neliniştii şi a disperării. 
Inevitabil, dificultăţile vor veni şi vom suferi – uneori foarte mult. Aşa că, atunci când se 
întâmplă acest lucru, trebuie să ne amintim de exemplul şi sfatul lui Pavel. Trebuie să ne 
temperăm suferinţa printr-un duh smerit şi să rămânem plini de speranţă, gândindu-ne la 
multele lucruri bune pe care le avem în viaţa aceasta şi în cea viitoare. Şi trebuie să 
învingem necazurile situaţiei în care ne aflăm, luând o decizie conştientă de a ne bucura 
de acele lucruri din viaţa noastră de care merită să ne bucurăm. Astfel, putem fi întăriţi şi, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, putem persevera.  
 

 
SLUJIREA PERSEVERENŢEI 

 
După ce am studiat natura şi mentalitatea perseverenţei, suntem gata să ne 

îndreptăm atenţia către cea de-a treia preocupare a noastră: slujirea bisericii referitoare la 
perseverenţă, exprimată prin acţiunile noastre unul faţă de celălalt. 
 Pavel a recunoscut că slujirea filipenilor faţă de el îl ajutase să persevereze în 
multe etape ale lucrării sale, inclusiv întemniţarea actuală. De multe ori ei îl susţinuseră 
financiar şi emoţional şi chiar îl trimiseseră pe Epafrodit să îi slujească în închisoare. 
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Putem rezuma slujirea lor faţă de Pavel ca susţinere materială, încurajare şi prezenţă 
fizică. În fiecare din aceste moduri, filipenii au întărit moralul lui Pavel şi i-au dat putere 
ca să persevereze şi mai mult. 
 De exemplu, iată cuvintele din inimă spuse de el în Filipeni 4:13-14: 
 

Pot totul în Hristos care mă întăreşte. Dar bine aţi făcut că aţi luat 
parte la strâmtorarea mea (Filipeni 4:13-14). 
 

Într-un fel, aceste versete simple reprezintă chintesenţa slujirii filipenilor faţă de Pavel şi 
a sentimentelor sale faţă de ei. 

 Înainte de venirea lui Epafrodit cu darul filipenilor pentru Pavel, apostolul îşi 
luase de la Domnul puterea de a persevera. Însă nu avusese prea multă susţinere morală 
din partea altora şi, drept urmare, optimismul şi bucuria sa dispăruseră. El persevera, dar 
era greu. Însă darul filipenilor i-a oferit un sprijin material care într-un fel i-a uşurat 
suferinţa, aşa că i-a fost ceva mai uşor să persevereze. Şi grija lor pentru el, exprimată 
prin dar şi prin trimiterea lui Epafrodit, i-a adus încurajare şi l-a ajutat să-şi recupereze 
optimismul şi bucuria. Şi, bineînţeles, prezenţa lui Epafrodit nu a slujit doar nevoilor 
pământeşti ale lui Pavel, ci i-a oferit şi companie şi prietenie pentru a-l ajuta să 
persevereze cu atât mai mult. 
 Şi astfel, Pavel le-a spus filipenilor, cu cele mai sincere mulţumiri, că era bine că 
au luat parte la strâmtorarea sa. Pavel le-a apreciat cu adevărat slujirea. Şi faptul că-i 
socotea prieteni i-a produs bucurie şi o mare mângâiere, aşa că a fost încurajat şi ajutat să 
persevereze, menţinându-şi credinţa puternică şi trăind în aşa încât să-L cinstească pe 
Hristos. 

Pavel voia ca lucrarea sa să-i ajute pe filipeni să persevereze în mijlocul propriilor 
încercări. Aşa cum citim în Filipeni 1:3-4, el s-a rugat pentru ei. Le-a scris şi epistola 
pentru a-i învăţa cum să persevereze. Şi, mai mult decât atât, l-a trimis pe Epafrodit să le 
slujească, probabil ca lider în biserică. 
 În biserica modernă, putem învăţa multe din modul în care i-au slujit filipenii lui 
Pavel prin susţinerea financiară. În lume există nenumăraţi creştini care au mari nevoi 
materiale. Unii sunt atât de săraci, încât găsirea hranei şi a îmbrăcămintei este o problemă 
permanentă. Alţii sunt asupriţi de oamenii răi din această lume. Unii sunt chiar vânduţi ca 
sclavi şi abuzaţi grav. Şi, bineînţeles, există multe alte nevoi materiale reale, dar mai 
puţin dramatice, prin care trec creştinii pretutindeni în lume. Iar o modalitate prin care le 
putem sluji acestor credincioşi, prin care le putem da speranţă şi îi putem ajuta să 
persevereze este prin împlinirea nevoilor lor materiale.  
 Putem învăţa foarte multe şi din modul în care filipenii i-au slujit lui Pavel prin 
dragostea şi încurajarea lor. Nu i-au trimis doar bani lui Pavel, ci i-au trimis şi dragostea 
lor. Prin intermediul lui Epafrodit, i-au comunicat că se gândeau la el şi că el era în inima 
lor exact la fel cum şi ei erau în inima lui. 

Şi creştinii din ziua de azi au nevoie de încurajare pentru a persevera. Putem rosti 
cuvinte de încurajare în biserică, la telefon, printr-o scrisoare ori un mesager, sau în multe 
alte feluri. Ideea este că ar trebui să facem tot ce putem ca să le spunem oamenilor că sunt 
iubiţi şi că nu sunt uitaţi. 
 Mai mult, ne putem petrece timpul cu oamenii, aşezându-ne pur şi simplu lângă 
ei, fiind alături de ei şi ajutându-i în nevoile lor fizice, exact aşa cum filipenii l-au trimis 
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pe Epafrodit la Pavel. Chiar şi în biserică există mulţi oameni care se simt singuri, mulţi 
care au nevoie de un prieten. Şi mulţi alţii au nevoie de ajutor în lucrurile simple, cum ar 
fi mersul la cumpărături sau curăţenia, ori purtarea de grijă pentru ei sau familia lor. 
Prezenţa fizică alături de credincioşi este o altă modalitate bună de a-i ajuta să 
persevereze. 
 Mai putem învăţa multe şi din felul în care le-a slujit Pavel filipenilor. Îi putem 
învăţa pe alţii să persevereze printr-o doctrină sănătoasă şi prin sfaturi practice. Dacă ne 
aflăm în poziţii de autoritate în biserică, putem conduce biserica într-un mod încurajator 
şi responsabil, care comunică prin cuvânt şi exemplu că perseverenţa este şi plăcută lui 
Dumnezeu şi posibilă. Şi, nu contează cine suntem sau unde ne aflăm, întotdeauna putem 
să ne rugăm pentru ca, drept răspuns la cererile noastre, Dumnezeu să dea altor 
credincioşi puterea de a persevera. 
 
 

CONCLUZIE 
 
 În această lecţie am studiat epistola canonică a lui Pavel către filipeni, inclusiv 
contextul istoric şi social al scrisorii, structura şi conţinutul ei şi, în cele din urmă, 
aplicabilitatea în zilele noastre a acestei scrisori în viaţa bisericii creştine. 
 Epistola lui Pavel către filipeni conţine multe adevăruri bogate şi minunate care să 
ne înveţe cum să rămânem fermi în credinţa creştină şi cum să trăim o viaţă neprihănită 
înaintea Dumnezeului nostru sfânt, chiar şi în vremuri de suferinţă şi necaz. Când 
ascultăm de învăţăturile lui Pavel, vom realiza cât de importantă este perseverenţa şi vom 
fi foarte încurajaţi să ne dedicăm acestei extraordinare îndatoriri. Şi, cel mai important, 
când reuşim să perseverăm urmând sfatul lui Pavel şi când îi ajutăm şi pe alţii să 
persevereze, vom aduce slavă şi cinste Domnului nostru înălţat, Isus Hristos. 


