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   GALATENI 
 
 
 
 
 
 

“Umblarea pe pământ a unui popor ceresc” 

 
SCRIITOR: Pavel (1:1)  
 
DATA: anul 62 d. Hr. 
 Scrisă în aceeaşi perioadă ca şi Epistola către Efeseni, este una din epistolele din închisoare.  
 
CETATEA FILIPI: 
 Filipi era o colonie romană. Deşi era o copie în miniatură a cetăŃii Roma şi deşi preluase 
obiceiurile acesteia, Filipi era o cetate cu un nivel cultural mult mai înalt decât celelalte cetăŃi 
vizitate de Pavel.  
 
BISERICA DIN FILIPI: 
1. Era alcătuită din mai puŃini iudei şi mai mulŃi neevrei faŃă de celelalte biserici (numele 

persoanelor menŃionate aici sunt greceşti şi romane). Aceasta a fost prima biserică întemeiată în 
Europa (Fapte 16:6-40), ceea ce îi conferă o semnificaŃie specială pentru neevrei.  

2. Femeile ocupau un loc de seamă în această biserică. Pavel a participat mai întâi la o adunare de 
rugăciune a femeilor (Fapte 16:12-15). Prima persoană convertită la creştinism în Europa a fost 
o femeie pe nume Lidia. Două femei deŃineau un rol important în biserica din Filipi (Filip. 4:2), 
dar mai erau şi altele care slujeau, care lucrau în biserică (Filip. 4:3). 

3. Era generoasă în ce priveşte darurile pentru lucrarea Domnului (4:10-16). Pavel a dat această 
adunare de credincioşi ca exemplu de dărnicie (2 Cor. 8:1-5). 

 
PRILEJUL CU CARE A FOST SCRISĂ EPISTOLA: 
 Au existat două circumstanŃe anume care au dus la scrierea acestei epistole: 
1. Biserica din Filipi dăduse dovadă de generozitate în ce priveşte sprijinul material acordat lui 

Pavel şi el le-a scris această scrisoare pentru a le mulŃumi. Când apostolul se afla în închisoare, 
la Roma, credincioşii din Filipi au trimis ajutoare prin Epafrodit. Epafrodit s-a îmbolnăvit la 
Roma şi, după ce s-a însănătoşit, Pavel a scris această scrisoare şi a trimis-o prin acelaşi 
mesager care îi adusese lui ajutoarele de care avea nevoie.  

2. Un motiv mai profund era, în mod evident, dezbinarea apărută din cauza neînŃelegerii dintre 
două femei din biserică (Filip. 4:2). Pavel foloseşte des expresia “voi toŃi” arătând astfel că se 
adresează tuturor credincioşilor din biserică. 

 
CUVÂNTUL CHEIE: 
 Epistola către Filipeni este practică; gândul cheie este bucuria. Acestei Epistole i-a fost 
atribuit subtitlul “Secretul bucuriei”. Cuvântul “bucurie” şi formele înrudite apar de 16 ori. Epistola 
răspunde la întrebarea “Cum pot să am bucurie în inimă?” Omul care a scris: “BucuraŃi-vă 
totdeauna în Domnul; iarăşi zic, bucuraŃi-vă!” se afla în închisoare în acele momente. Bucuria nu 
depinde de circumstanŃe. 
 
OBSERVAłII: 
 După încheierea primei călătorii misionare, Pavel şi Barnaba au decis să viziteze din nou 
bisericile Galatiei pentru a vedea în ce fel au progresat. S-a încins discuŃia cu privire la 
oportunitatea de a-l lua din nou pe Ioan Marcu să meargă cu ei. Drept rezultat, Pavel l-a luat pe Sila 
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şi a plecat spre Ńinutul galatenilor. După vizitarea bisericilor, Pavel plănuia în mod evident să 
extindă cercul activităŃii sale misionare prin ducerea Evangheliei în Asia (provincia romană Asia al 
cărei oraş principal era Efes). Aceasta era o zonă foarte importantă, cu o populaŃie numeroasă, 
foarte prosperă la vremea aceea. Totuşi, Duhul lui Dumnezeu a pus o piedică în calea lor – “Fiindcă 
au fost opriŃi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia” (Fapte 16:6). Apoi Pavel a încercat să 
meargă înspre nord, spre Bitinia, de-a lungul coastei Mării Negre, unde trăia o populaŃie foarte 
numeroasă. Din nou, Duhul a pus o piedică - “dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie” (Fapte 16:7). Ei 
veneau din est, nu puteau merge nici la nord, nici la sud, aşa că le mai rămânea o singură direcŃie: 
vestul. Astfel, Pavel a plecat spre Troa unde a aşteptat să primească instrucŃiuni. 
 Pavel a avut vedenia cu un om din Macedonia care îi cerea să vină în Europa. Grupul lui 
Pavel a trecut în Samotracia, s-au oprit la Neapolis şi de acolo, la Filipi. Aici li s-a alăturat Luca 
(Fapte 16:10). Sila şi Timotei erau deja cu Pavel.  
 Când a ajuns Pavel la Filipi, a descoperit că omul din Macedonia era o femeie pe nume 
Lidia, care organiza o adunare de rugăciune pe malul râului (Fapte 16:13-15). Pavel a avut parte de 
un tratament foarte dur în cetate din cauză că scosese demonul dintr-o fată care aducea mulŃi bani 
stăpânilor ei printr-un duh de ghicire. Pavel şi Sila au fost prinşi şi aruncaŃi în închisoare. Ei cântau 
şi-I aduceau laudă lui Dumnezeu la miezul nopŃii când închisoarea a fost zguduită de un cutremur. 
Toată această întâmplare a dus la convertirea temnicerului din Filipi (vezi Fapte 16). El şi familia 
lui au fost doar câŃiva dintre credincioşii din această biserică din Filipi care au fost legaŃi cu 
puternice legături de dragoste creştină de apostolul Pavel. Pavel a mai venit la Filipi cel puŃin o 
dată, poate chiar de mai multe ori.  
 Biserica din Filipi a păstrat legătura cu apostolul (Filip. 4:15), dar se pare că a rămas fără 
ştiri de la el atunci când Pavel a fost arestat în Ierusalim. Timp de doi ani, nu a existat nici o 
comunicare între ei. Într-un final, filipenii au aflat că Pavel se afla la Roma, în închisoare, şi l-au 
trimis imediat pe Epafrodit la Roma, cu un mesaj de încurajare, însoŃit de un dar şi de multe alte 
dovezi de dragoste. 
 Epistola către Filipeni este răspunsul lui Pavel la mesajele lor aduse de Epafrodit. Este o 
scrisoare de mulŃumire. 
 
COMENTARIU: 
 
I. Filozofia trăirii creştine – capitolul 1 

 
1. Introducerea – 1:1-2 

În introducerea epistolei, când Pavel îşi atribuie paternitatea acestei scrieri, îşi leagă numele 
de cel al lui Timotei. De vreme ce nu se punea problema să corecteze doctrina sau să 
condamne un comportament greşit, Pavel nu îşi enunŃă calitatea de apostol aici, mai degrabă 
alătură numele lui Timotei afirmând că amândoi sunt “robi ai lui Isus Hristos”.  
“ToŃi sfinŃii” – se pare că exista o mică undă de tulburare pe suprafaŃa liniştită a lacului: 
două femei din biserică, Sintichia şi Evodia nu au acelaşi gând (Filip. 4:2). Pavel are grijă să 
nu se adreseze unei persoane anume sau conducătorului vreunui grup.  
SfnŃii sunt “în Hristos” dar trăiesc în Filipi.  
Pavel se adresează unei biserici locale cu slujitori în funcŃii clare: episcopii şi diaconii 
(aceştia din urmă fiind oameni spirituali care îndeplinesc o slujbă nespirituală, laică; vezi 
Fapte 6).  
“Har” (charis) este forma grecească de salut. 
“Pace” (shalom) este salutul evreiesc. 
Trebuie să cunoaştem harul lui Dumnezeu înainte de a trăi experienŃa păcii lui Dumnezeu. 
Harul este dragostea în acŃiune. 

 
2. Dragostea lui Pavel pentru filipeni – 1:3-11 

v. 3 Este o relaŃie plină de dragoste, încântătoare. 
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v. 4 Pavel se roagă pentru credincioşii din Filipi în fiecare rugăciune a sa. El spune că se 
roagă pentru toŃi, ceea ce înseamnă că nici unul dintre ei nu era uitat. În acelaşi verset apare 
pentru prima oară cuvântul “bucurie”. Bucuria este roada Duhului şi aceasta nu a dispărut 
cât Pavel a stat în închisoare.  
v. 5 “Părtăşie” este koinonia. Tot ceea ce pot împărŃi credincioşii între ei este koinonia – 
părtăşie. Rugăciunea, citirea Bibliei, celebrarea Cinei Domnului, darurile pentru Domnul, 
toate acestea sunt aspecte ale părtăşiei dintre cei credincioşi. 
v. 6 “Sunt încredinŃat” – este un fapt sigur. Pavel nu are nici o îndoială în această privinŃă. 
“Va isprăvi” înseamnă “a duce la îndeplinire”. “Ziua lui Isus Hristos” este Răpirea.  
Dacă Dumnezeu v-a adus până în ceasul acesta, El va duce la îndeplinire lucrarea Sa în 
fiecare din voi. El nu vă va părăsi, nu vă va dezamăgi. Vă puteŃi bizui pe El.  
v. 7 Este bine să-i purtăm pe prietenii noştri în inima noastră. ObservaŃi că şi aici Pavel 
spune “voi toŃi”. “Părtaşi aceluiaşi har” – aceasta arată cât de strânsă era legătura dintre 
credincioşii filipeni şi apostolul Pavel.  
v. 8 “Vă iubesc pe toŃi” este iarăşi o indicaŃie a faptului că Pavel de adresează tuturor 
credincioşilor din acea biserică, nu numai unui grup anume.  
v. 9 Dragostea credinciosului trebuie să fie exercitată în cunoaştere. Credinciosul nu este 
obligat să iubească şi să ajute orice persoană care îi apare în faŃa ochilor. El ar trebui să 
cunoască persoana respectivă şi să-şi exercite puterea de judecată. Credinciosul nu ar trebui 
să-şi manifeste dragostea la întâmplare. 
v. 10 “Ca să deosebiŃi lucrurile alese” mai poate fi tradus şi astfel: “ca să încercaŃi pe cele 
excelente”. “Ca să fiŃi curaŃi”, adică fără vină. 
 

3. LanŃurile şi necazurile duc la înaintarea Evangheliei – 1:12-20 

v. 12 Este clar că filipenii îi transmiseseră lui Pavel un mesaj în care îl asigurau de 
compasiunea lor şi îşi exprimau tristeŃea pentru captivitatea lui, crezând că aceasta l-a oprit 
pe apostol din predicarea Evangheliei. Dar Pavel spune clar că, dimpotrivă, situaŃia în care 
s-a aflat a dus la înaintarea Evangheliei. El menŃionează două aspecte, dar mai descoperim şi 
noi unul: 
v. 13 – (1) Pavel are prilejul să vestească Evanghelia membrilor gărzii pretoriene din palatul 
lui Cezar. Aceşti soldaŃi, care reprezentau elita patricienilor romani, erau cei ce-l păzeau pe 
apostolul Pavel (Fapte 28:16).  
v. 14 – (2) MulŃi credincioşi care se simŃeau nepotriviŃi pentru această lucrare cât timp Pavel 
lucra în libertate la răspândirea Evangheliei simt acum că pot merge să-L vestească pe 
Hristos. Probabil că sute de credincioşi au pornit cu Evanghelia pe drumurile romane. 

(3) Pavel nu menŃionează acest lucru, dar din perspectiva pe care ne-o dă istoria, noi 
ştim că Duhul lui Dumnezeu i-a dat lui Pavel timpul necesar pentru scrierea epistolelor din 
închisoare. 
v. 15-18 Unii îl predicau pe Hristos cu bune intenŃii, dar alŃii, care erau motivaŃi de invidie şi 
gelozie, îi provocau dificultăŃi lui Pavel. Totuşi, el se bucura că Hristos era predicat, 
indiferent din ce motiv. 
v. 19 “Mântuirea” se referă aici la salvarea lui Pavel din situaŃia în care se afla. 
v. 20 MotivaŃia lui Pavel consta în aceea că Hristos urma să fie preamărit în trupul său, fie în 
viaŃa, fie în moartea sa. 

 
4. În viaŃă sau moarte – Hristos – 1:21-30 

v. 21 Aceasta este filozofia de viaŃă a lui Pavel:  
  A trăi – Hristos; 
  A muri – câştig. 
v. 22-26 Pavel recunoaşte că este cu mult mai bine să fie cu Hristos, dar de dragul filipenilor 
este mai bine că fie în continuare în mijlocul lor.  
v. 27 Indiferent dacă el este sau nu în mijlocul lor, Pavel îi îndeamnă pe credincioşii din 
Filipi să trăiască astfel încât să-L slăvească pe Isus prin viaŃa lor. 
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v. 28 De asemenea, îi îndeamnă să nu fie înfricoşaŃi din cauza duşmanilor lor.  
v. 29 SuferinŃa este emblema copilului lui Dumnezeu. (CăutaŃi, cu ajutorul unei concordanŃe 
biblice, referinŃele din Scriptură la suferinŃa sfinŃilor, începând cu Ioan 16:33).  

 
II.       Modelul pentru viaŃa creştină – capitolul 2 
 

1. AlŃii – 2:1-4 

v. 1 “Dacă” nu este condiŃional aici, ci introduce un argument. Ar putea fi tradus astfel: “De 
vreme ce este îndemnare în Hristos…”.  
 
v. 3 Duhul de ceartă şi slava deşartă sunt cauza celor mai multe dezbinări din biserică. 
Smerenia faŃă de alŃii va duce la relaŃii armonioase. 
v. 4 “Foloasele altora” – acesta este cuvântul cheie pentru acest fragment, reprezentând 
motivaŃia conduitei creştine. Gândul la ce este mai bine pentru celălalt ar trebui să-l 
motiveze pe creştin. 

 
2. Gândul lui Hristos – smerenia – cap. 2:5-8 

v. 5 Aceasta nu înseamnă o imitaŃie a lui Isus Hristos, ci împărtăşirea cu gândul lui Hristos 
pe care numai Duhul Sfânt o poate realiza.       
În continuare sunt prezentaŃi cei şapte paşi ai smereniei lui Hristos: 
v. 6 (1) El nu era în pericol de a-şi pierde locul în Trinitate din cauza unor lipsuri din partea 
Sa sau din cauza abilităŃii şi ambiŃiei vreunui concurent. Isus era Dumnezeu pur şi simplu, 
fără nici un efort. 
v. 7 (2) Aceasta este chenoza cristică, cum spun teologii. Isus nu S-a golit de natura sa 
divină, de dumnezeirea Sa – El a fost pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om. Dar S-a golit de 
slava Sa (vezi Ioan 17:5).  
       (3) El era un vlăstar al lui Isai. Isai era un Ńăran din Betleem. Deşi descindea din linia 
împărătească a lui David, linia aceasta devenise cu timpul un simplu vasal (sau supus) al 
Romei. 
       (4) A deveni om era o umilire pentru Isus care era Dumnezeu. Pentru a înŃelege acest 
lucru, încercaŃi să vă imaginaŃi cât de umilitor ar fi pentru noi să ne prefacem în furnici.  
v. 8 (5) El nu a fost smerit de alŃii, ci S-a smerit El însuşi cu bucurie. Este o smerenie reală, 
autentică, nu ca aceea afişată de cunoscutul personaj al lui Dickens din David Copperfield – 
Uriah Heep. Mândria este opusul smereniei (1 Petru 5:6).  
      (6) Moartea este rezultatul păcatului. Este o judecată pronunŃată asupra omului. “Sufletul 
care păcătuieşte, acela va muri” (Ezec. 18:20). Isus a purtat asupra Sa pedeapsa pentru 
păcatele noastre. 
      (7) Crucea era metoda de execuŃie folosită de Roma pentru cei care încălcau legea. Era o 
emblemă a ruşinii şi a infamiei. 
 

3.   Gândul lui Dumnezeu – Preamărirea lui Hristos – 2:9-11 

Aici avem 7 paşi ascendenŃi: 
v. 9 (1) “Dumnezeu L-a înălŃat nespus de mult” 

 (2) “I-a dat Numele care este mai presus de orice nume” 

v. 10 (3) Numele lui Isus 
 (4) orice genunchi al celor din ceruri se va pleca 

 (5) orice genunchi al celor de pe pământ se va pleca 

 (6) orice genunchi al celor de sub pământ se va pleca 

v. 11 (7) orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domn. 
 

4.   Gândul lui Pavel – Lucrurile lui Hristos – 2:12-18 

v. 12 A duce până la capăt mântuirea voastră înseamnă a lucra şi a manifesta în afară ceea ce 
a lucrat Dumnezeu în omul nostru dinăuntru. 
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v. 13 Dumnezeu duce la îndeplinire ceea ce a început să lucreze în noi. 
v. 15 Când Dumnezeu priveşte lumea aceasta, El îl vede pe cel credincios strălucind ca o 
lumină în întuneric. 
v. 16 “łinând sus Cuvântul vieŃii” este un motto potrivit pentru o biserică în care se învaŃă 
adevărul Bibliei.  
 “Ziua lui Hristos” este Răpirea bisericii. 
v. 17 Pavel se vedea pe sine ca o jertfă de băutură turnată peste jertfa lui Hristos. Jertfa de 
băutură (Gen. 35:14; Exod 29:40; Lev. 23:13 etc.) era turnată peste celelalte jertfe şi se 
înălŃa în abur. (Vezi Coloseni 1:24) 
 ObservaŃi repetiŃia: “BucuraŃi-vă şi bucuraŃi-vă împreună cu mine”. 
v. 18 Pavel îi cheamă pe filipeni să se bucure şi împreună cu el.  

 
 
 
5. Gândul lui Timotei – asemenea gândului lui Pavel – 2:19-24 

v. 19 Pavel plănuieşte să-l trimită pe Timotei la Filipi. 
v. 20 Timotei gândeşte la fel ca Pavel.  
v. 21-23 Timotei este prezentat în contrast cu alŃii. El caută lucrurile lui Hristos. AlŃii caută 
împlinirea propriului interes. 
v. 24 Pavel avea de gând să se întoarcă la Filipi, dacă ar fi fost eliberat. 

 
6. Gândul lui Epafrodit – Lucrarea lui Hristos – 2:25-30 

v. 25 Epafrodit era pastorul bisericii din Filipi. ObservaŃi felul în care vorbeşte Pavel despre 
Epafrodit, folosind cuvinte prin care să-i aducă acestuia complimente: “fratele şi tovarăşul 
meu de lucru şi de luptă”. 
v. 26, 27 Epafrodit fusese foarte bolnav. 
v. 28 Pavel îl trimite înapoi la Filipi.  
v. 30 Epafrodit are gândul lui Hristos – “Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de 
moarte”. 

 
III.  PREMIUL pentru viaŃa creştină – capitolul 3 
 
1. Pavel schimbă sistemul de contabilizare a trecutului – 3:1-9 

v. 1 “Încolo”, sau “în cele din urmă” – aceasta este o indicaŃie a faptului că Pavel a avut 
intenŃia de a încheia epistola sa în acest punct. Totuşi, Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să 
continue. El îi îndeamnă pe filipeni să se bucure. Epistola lui Pavel către Filipeni nu este o 
povară pentru el, aşa cum fusese cazul cu Epistola către Galateni şi cu Epistolele către 
Corinteni. 
v. 2 “PăziŃi-vă de câinii aceia” – în Vechiul Testament, câinii erau păstori şi profeŃi falşi care 
nu-i avertizau pe oameni şi nici nu-şi hrăneau turma. 
v. 3 Pavel afirmă că sunt cu adevărat circumcişi cei care sunt făpturi noi în Hristos (Gal. 
6:15), care se bucură în Hristos Isus şi nu-şi pun încrederea în firea pământească. 
v. 4 Poate că unii ar fi gata să spună că Pavel nu avea nici un lucru pământesc în care să-şi 
poată pune încrederea. Dar iată că el prezintă o listă foarte impresionantă de lucruri de preŃ 
pe care se bizuia el în trecut: 
v. 5 (1) “tăiat împrejur a opta zi” – aceasta înseamnă că el avusese părinŃi evlavioşi care 
l-au crescut în conformitate cu principiile Legii mozaice. 
 (2) El era israelit 100%, nu doar pe jumătate. 
 (3) Beniamin a fost fiul lui Iacov şi al Rahelei. Rahela a murit la naşterea lui. Iacov i-
a pus numele de “Fiul dreptei”. El era cu totul special şi la fel a fost şi seminŃia care a ieşit 
din Beniamin. Primul împărat al lui Israel, Saul, a descins din seminŃia lui Beniamin. (Poate 
că lui Pavel i-a fost dat numele împăratului Saul.) 
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 (4) “Evreu din evrei” – aceasta înseamnă că Pavel fusese la nivelul cel mai înalt al 
clasei religioase. 
 (5) Ca fariseu, el reprezenta tot ce era mai bun în Israel. Fariseii erau un partid politic 
şi religios. Ca partid religios, ei erau fundamentalişti. Ca partid politic, ei erau naŃionalişti 
extremişti. 
v. 6 (6) Pavel a condus persecuŃia creştinilor. 
 (7) Pavel nu se referă la faptul că el împlinea toate cele 10 porunci, ci vrea să spună 
că aducea jertfa potrivită atunci când încălca Legea lui Moise. 
 “… păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă 
Legea nu mi-ar fi spus: ‘Să nu pofteşti!’” [Rom. 7:7] 
v. 7 Pavel şi-a schimbat sistemul de contabilizare a trecutului când L-a primit pe Hristos. 
Aceasta a fost schimbarea revoluŃionară din viaŃa sa. Este la fel de radicală cum ar fi 
transformarea economiei unei naŃiuni astfel încât datoria să devină resursă şi resursele să 
devină datorie. O asemenea schimbare ar afecta teribil economia unei naŃiuni. Totul ar fi 
întors cu susul în jos. O astfel de transformare radicală a avut loc în viaŃa lui Pavel, după 
întâlnirea cu Domnul Hristos de pe drumul Damascului. Toate lucrurile în care îşi punea 
încrederea înainte au devenit asemenea unui gunoi.  
v. 8 Astfel este descrisă transformarea minunată care a avut loc în viaŃa lui Pavel.  
v. 9 Aceasta este explicaŃia teologică a convertirii lui Pavel. “O neprihănire a mea” – aceasta 
era neprihănirea dată de Lege, care era ca o zdreanŃă murdară înaintea lui Dumnezeu. Pavel 
renunŃase la pretenŃia că este neprihănit prin Lege şi acceptase harul neprihănirii lui Hristos, 
prin credinŃă. CredinŃa era singura cale prin care el putea primi neprihănirea prin har. 

 
2. Pavel îşi schimbă scopul pentru prezent – 3:10-19       

v. 10 A fi mântuit prin credinŃă poate însemna pentru unii că nu mai au nici un motiv pentru 
a avea o purtare bună sau a face fapte bune. Pavel înlătură această idee în secŃiunea de faŃă. 
El manifestă o strădanie şi o energie care vin de la Duhul Sfânt şi această energie este mult 
mai mare decât cea dată de vreun sistem de legi. Sub Lege, el a pornit spre Damasc pentru a-
i ucide pe ucenicii lui Hristos. Sub sistemul harului şi al credinŃei, el va merge până la 
marginile pământului pentru a face ucenici ai lui Hristos şi pentru a fi un martor al lui 
Hristos (v. 14). 
 La sfârşitul vieŃii sale, ambiŃia sa este tot aceea de a-L cunoaşte pe Hristos – 
persoana Sa, puterea învierii Lui, părtăşia suferinŃelor Sale. Este nevoie de atenŃia noastră 
pentru toată veşnicia, dacă vrem să-L cunoaştem pe Hristos şi lucrarea Sa de răscumpărare. 
Acesta va fi scopul căruia îi vom acorda toată atenŃia noastră. 
v. 11 Pavel nu-şi manifestă nici o îndoială cu privire la participarea sa la Răpire. Mai 
degrabă, el spune că va lua parte la ea cu mare bucurie. Pavel nu se aşteaptă să atingă 
perfecŃiunea în această viaŃă. 
v. 12 Cunoaşterea faptului că nu va atinge perfecŃiunea pe pământ nu-l abate de la drumul 
său hotărât în acea direcŃie. 
v. 13 Aici este exprimat modul în care operează Pavel în viaŃă. Trecutul este lăsat în urmă, 
cu toate greşelile lui, şi nu i se permite să devină un handicap pentru prezent. În ce priveşte 
viitorul, el trăieşte prezentul în anticiparea viitorului în care va creşte şi se va dezvolta. 
Aceasta este sfinŃirea sa practică. 
v. 14 Acesta este premiul pentru trăirea vieŃii creştine. Viitorul lui Pavel este dedicat lui 
Hristos astfel încât el este motivat de această încredere în tot ce face şi spune în prezent. El 
se compară cu un atlet care aleargă să cucerească un trofeu. Pentru Pavel însă trofeul nu este 
un premiu pământesc, ci este însuşi Hristos. 
v. 15, 16 Pavel îi îndeamnă pe filipeni să aibă acelaşi Ńel.  
v. 17 ViaŃa lui Pavel este un exemplu pentru alŃi credincioşi, dar nu pentru a fi imitat, ci 
pentru a împărtăşi puterea lui Hristos în trupul lui Hristos, care este Biserica. 
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v. 18, 19 Sunt oameni care îşi afirmă credinŃa în Hristos dar care îşi contrazic această 
afirmaŃie prin felul în care trăiesc. Dumnezeul lor este pântecele lor. 
 “Tot aşa şi credinŃa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. Dar va zice cineva: 
‘Tu ai credinŃa şi eu am faptele.’ ‘Arată-mi credinŃa ta fără fapte, şi eu îŃi voi arăta credinŃa 
mea din faptele mele.’” [Iacov 2:17, 18] 
 Calvin a spus acelaşi lucru în felul următor: “CredinŃa singură mântuieşte, dar 
credinŃa care mântuieşte nu este niciodată singură.”. 

 
3.      Pavel şi-a schimbat nădejdea pentru viitor – 3:20, 21 

v. 20 Noi suntem cetăŃeni ai cerului. Acolo este casa noastră veşnică. Nădejdea lui Pavel era 
în venirea iminentă a lui Hristos din cer pentru a lua Biserica Sa. 
v. 21 “Trupul stării noastre smerite” este “trupul stricăciunii”. “Îl va face asemenea trupului 
slavei Sale” – acesta este Ńelul spre care se îndreaptă Pavel.  
 “Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toŃi, dar toŃi vom fi schimbaŃi, într-o clipă, 
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiŃă. TrâmbiŃa va suna, morŃii vor învia 
nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaŃi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să 
se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul 
acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în 
nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‘Moartea a fost înghiŃită de 
biruinŃă.’”        [1 Cor. 15:51-54] 
 “PreaiubiŃilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi  nu s-a arătat încă. 
Dar ştim că atunci când Se va arăta El vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” 

         [1 Ioan 3:2] 
 
IV. PUTEREA pentru trăirea vieŃii creştine – capitolul 4 

Pavel ne prezintă formula pentru puterea în viaŃa creştinului; trebuie să Ńinem seama de 
aceste lucruri înainte de a cita versetul 13 din acest capitol.  

 
1. Bucuria – Sursa puterii – 4:1-4 

v. 1 Credincioşii din Filipi erau o bucurie pentru Pavel în viaŃa de pe pământ şi o cunună 
pentru viaŃa viitoare. Pavel le adresează chemarea de a rămâne tari în Domnul. (Vezi Efeseni 
6:10-14) 
v. 2 Putem trage concluzia că două femei din biserică, Evodia şi Sintichia, avuseseră o 
neînŃelegere care întrerupea părtăşia apropiată dintre credincioşi. Aceste femei aveau nevoie 
de gândul lui Hristos (cap. 2). 
v. 3 Acest verset ne arată locul important ocupat de femei în conducerea bisericii apostolice. 
v. 4 Bucuria nu este o opŃiune pentru cel credincios: este porunca lui Hristos. Fără bucurie, 
un credincios este lipsit de putere (Neemia 8:10).  

 
2. Rugăciunea – Secretul puterii – 4:5-7 

v. 5 “blândeŃea” este numită de Matthew Arnold “caracter rezonabil încărcat de dulceaŃă”.  
v. 6 “Nu vă îngrijoraŃi de nimic; rugaŃi-vă pentru toate lucrurile.” Pavel foloseşte două 
pronume nehotărâte în opoziŃie. Un credincios nu trebuie să se îngrijoreze de nimic pentru 
că se roagă pentru toate lucrurile. Nu există nici un lucru în viaŃa celui credincios care să nu 
poată fi subiectul rugăciunilor sale. Răspunsul unui predicator la întrebarea: “Trebuie să ne 
rugăm pentru lucrurile mărunte ale vieŃii?” a fost următorul: “ŞtiŃi vreun lucru din viaŃa 
voastră care să fie mare în ochii lui Dumnezeu?” 

 “Cu mulŃumiri” – cel credincios trebuie să-I mulŃumească lui Dumnezeu pentru 
răspunsul la rugăciune chiar în timp ce se roagă. Dumnezeu aude şi ascultă întotdeauna 
rugăciunile copiilor Săi. Dar răspunsul Său poate fi adesea negativ. 
v. 7 Aceasta este pacea de nedescris a lui Dumnezeu pentru că întrece capacitatea noastră de 
înŃelegere. Pacea aceasta ne păzeşte inimile şi gândurile. Este pacea care ne cuprinde toată 
fiinŃa.  
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 Pace cu Dumnezeu – păcatele sunt iertate 

 Pacea lui Dumnezeu – linişte în suflet 
 Pasajul acesta a început cu îngrijorarea şi se încheie cu pacea. Furtuna continuă să 
vuiască în jurul nostru, valurile se înalŃă ameninŃător, noaptea este în continuare neagră. 
Lucrurile nu s-au schimbat; schimbarea a avut loc în credinciosul care se roagă.  

 
3. MeditaŃia asupra lui Hristos – Sanctuarul puterii – 4:8, 9 

v. 8 Se spune că aceasta este cea mai scurtă biografie a lui Hristos. Credinciosul trebuie să 
se gândească la Hristos, să mediteze la aceste lucruri şi să comunice cu El pentru a avea 
putere. Puritatea este esenŃială pentru putere. De fapt, puritatea este sinonimă cu puterea. 
Noi trăim într-o lume murdară. Avem nevoie să ne retragem în sanctuarul sufletului – 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu unde Hristos stă la dreapta Tatălui. El ne va 
curăŃi prin Cuvântul Său. 
v. 9 “FaceŃi”, adică “puneŃi în practică”. Pavel este un exemplu şi în această privinŃă.  

 
4. În Hristos – SatisfacŃia puterii  - 4:10-23 

v. 10 Credincioşii din Filipi îi trimiseseră un dar lui Pavel şi apostolul le mulŃumeşte pentru 
acest dar.  
v. 11, 12 Pavel ştia cum să fie mulŃumit, indiferent de circumstanŃele în care se afla.  
v. 13 “Prin Hristos” este în Hristos. Acesta este punctul cel mai înalt al acestei Epistole. Este 
demn de remarcat faptul că “totul” este urmat de “în Hristos”, care explică, de fapt, cum 
anume este îndeplinită această afirmaŃie – “pot totul”. Nu oricum, ci în Hristos.  
v. 14-19 Pavel vorbeşte despre generozitatea din trecut a credincioşilor din Filipi şi îi 
asigură că Dumnezeu va împlini toate nevoile lor (nu capriciile).  
v. 20-23 Pavel încheie această Epistolă aşa cum a început-o, cu un ton prietenos care reflectă 
dragostea creştină şi părtăşia caldă cu aceşti credincioşi.  

 
SCHIłA EPISTOLEI CĂTRE FILIPENI 
 
I. FILOZOFIA TRĂIRII CREŞTINE – capitolul 1 

1. Introducere – v. 1-2 

2. AfecŃiunea lui Pavel pentru filipeni – v. 3-11   
3. LanŃurile şi necazurile au dus la înaintarea Evangheliei – v. 12-20 

4. În viaŃă sau în moarte – Hristos este Cel glorificat – v. 21-30 
 
II. MODELUL PENTRU VIAłA CREŞTINĂ – capitolul 2 

1. FaŃă de alŃii – v. 1-4 

2. Gândul lui Hristos – smerenie – v. 5-8 

3. Gândul lui Dumnezeu – preamărirea lui Hristos – v. 9-11 

4. Gândul lui Pavel – lucrurile lui Hristos – v. 12-18 

5. Gândul lui Timotei – la fel ca al lui Pavel – v. 19-24 

6. Gândul lui Epafrodit – Cuvântul lui Hristos – v. 25-30 
 
III. PREMIUL PENTRU VIAłA CREŞTINĂ – capitolul 3 

1. Pavel a schimbat sistemul de contabilizare a trecutului său – v. 1-9 

2. Pavel a schimbat scopul său pentru prezent – v. 10-19 

3. Pavel a schimbat speranŃa sa pentru viitor – v. 20-21. 
 
IV. PUTEREA PENTRU TRĂIREA VIEłII CREŞTINE – capitolul 4 

1. Bucuria – sursa puterii – v. 1-4 

2. Rugăciunea – secretul puterii – v. 5-7 

3. Privirea la Hristos – sanctuarul puterii – v. 8-9 

4. În Hristos – satisfacŃia puterii – v. 10-23. 


