Filipeni 2, 12-30
Este aceast înv tur prea grea, este modelul Domnului prea înalt? Restul capitolului ne arat
c se poate urma acest exemplu. Nu este simplu. Nici pentru filipeni nu a fost simplu, c ci ei nu
mai aveau pe apostol lâng ei. Apostolul spune în versetul 12 c odinioar , pe când el era la ei, nu
a fost prea greu pentru ei s urmeze pe Domnul. Îns acum le lipsea ajutorul apostolului,
apropierea sa, înv turile sale, sfaturile sale. Apostolul le spune: nu trebuie s v fie team . S nu
gândi i c eu sunt de nelipsit. Un altul v va ajuta. Voi trebuie s înv a i s sta i pe propriile
picioare i s v duce i pân la cap t mântuirea cu fric i cutremur, c ci Dumnezeu este Cel ce
lucreaz în voi. Tot a a spune el i b trânilor din Efes, c rora le-a vestit toate hot rârile lui
Dumnezeu: » i acum, fra ilor, v încredin ez în mâna lui Dumnezeu i a Cuvântului Harului S u,
care v poate zidi suflete te i v poate da mo tenirea împreun cu to i cei sfin i i« (Faptele
Apostolilor 20, 32). Dumnezeu se va îngriji de voi; voi sunte i într-adev r singuri, dar nu sunte i
singuri, c ci v încredin ez lui Dumnezeu. Acum voi în iv trebuie s lucra i, spune el aici în
versetul 13, i totu i nu voi lucra i, »c ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi, i v d , dup
pl cerea Lui, i voin a i înf ptuirea.«
Sunt multe neclarit i cu privire la aceste versete. În primul rând trebuie s vedem c mântuirea
deplin este prezentat aici ca având loc în viitor; am v zut aceasta deja în în capitolul 1, 19, 28.
În capitolul 3, 20 aceasta este prezentat mult mai clar: acolo spune c noi a tept m pe Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor (textual »Salvator«), ca pe Acela care va veni ca s salveze trupurile
noastre. Deci, mântuirea nu este deplin . Noi a tept m r scump rarea trupului nostru (Romani 8,
23) i mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut (Romani 13, 11). Aceste
locuri arat clar c mântuirea deplin va avea loc în viitor. i acum, filipenilor, duce i-v
mântuirea pân la cap t cu fric i cu cutremur; acum ne mai fiind în dependen de apostol, ci pe
propriile picioare trebuie s merge i pe acest drum care se va sfâr i cu mântuirea deplin . i
aceasta cu fric i cu cutremur, aceasta vrea s spun , fiind con tien i de împrejur rile vitrege ale
drumului prin lumea aceasta, care pentru credin este o pustie. Suntem noi con tien i cu ce putere
lucreaz satana în lumea aceasta? Îns noi putem ti c o dat vom ajunge sigur la int . C ci aici
nicidecum nu este vorba, a a cum au gândit mul i, c ob inerea mântuirii ar depinde i de noi i c
noi trebuie s contribuim cu ceva, ca s fim mântui i. Nu, noi trebuie s lucr m atâta timp cât
suntem pe drumul spre mântuire, pân când vom ajunge inta, dar aceasta nu trebuie s-o facem
prin propria putere. Nici nu putem s-o facem: Dumnezeu este Acela care lucreaz în noi atât
voin a, cât i înf ptuirea, dup pl cerea Lui. Dumnezeu va lucra în voi aceast voin , i El Însu i
v va da puterea ca s împli i aceast voin i f când totul s ajunge i la int .
i cum? Având felul de gândire al lui Isus Hristos, f r s ne gândim la noi în ine, f r s cârtim
i f r s contrazicem atunci când suntem dezavantaja i, când nu ne merge a a cum gândim, ci
gândindu-ne la Domnul, la felul lui de a gândi atunci când a mers pe drumul S u aici pe p mânt.
Da, tot ce g sim aici în versetele 14 – 16 nu este altceva decât ceea ce Domnul Isus ( i numai El,
i în mod des vâr it) a ar tat în via a Lui. El a f cut totul f r s cârteasc i f r s contrazic . El
a fost f r vin i curat. El a fost f r cusur, Fiul lui Dumnezeu în mijlocul unui neam de oameni
sucit i gre it în mijlocul c ruia a str lucit ca lumin a lumii, a a cum El a spus (Ioan 8; 9; 12).
Vrei tu s ar i acest fel de gândire al Domnului Isus? Aici st deschis drumul înaintea ta, drumul
pe care a mers El. Vedem urma pa ilor lui pe nisip înaintea noastr . Noi trebuie numai s -L
urm m. El spune: Eu sunt lumina lumii, îns va veni un timp când lumina va fi luat de la voi;
atunci voi ve i fi lumina lumii, ve i fi m rturia lui Dumnezeu pe p mânt, la care oamenii se vor
uita atunci când nu M vor mai putea vedea (compar cu Matei 5, 14). Aceasta înseamn s -L
urmezi pe Domnul Isus, a a cum a mers El aici pe p mânt. El a fost în mijlocul unui neam sucit i
gre it, în mijlocul unei mul imi de oameni care a fost a a de degenerat , c L-a respins. Fra i i
surori, vou nu v va merge altfel, drumul vostru este de asemenea în mijlocul unui neam de
oameni care nu v în eleg în felul vostru de a fi; cu care pute i vorbi câteodat , dar totdeauna v
lovi i de zidul neîn elegerii, câteodat chiar al urii. Este o lume care nu v în elege, o lume a
întunericului. Singura lumin pe care o are neamul de oameni sucit i gre it suntem noi, cel pu in
atunci când str lucim ca lumini în aceast lume i prezent m Cuvântul vie ii. Am spus deja c
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Domnul Isus este Cuvântul vie ii (Ioan 1, 1-4; 1 Ioan 1, 1, 2). Dac Îl prezent m, dac Îl purt m
pe bra ele noastre prin aceast lume, atunci prezent m Cuvântul vie ii. Cum s -L cunoasc lumea?
Ea Îl va cunoa te numai prin cuvintele noastre, prin faptele noastre. O lumin nu vorbe te, ea
str luce te. În aceast str lucire care se vede în noi poate lumea s vad cine este Domnul Isus.
Apostolul spune dup aceea (versetul 16): v rog, filipenilor, face i aceasta. Dac merge i pe un
alt drum, atunci în ziua descoperirii eu nu voi avea ca laud c am alergat i am lucrat aducând
road . Tot ce am f cut va fi în zadar, dac voi merge i în întuneric i nu ar ta i gândul care era în
Domnul Isus. Pavel nu dorea nimic pentru sine. Vedem prin aceasta cum apostolul însu i ar ta în
chip minunat felul de a gândi al Domnului Isus; felul de a gândi prin care „eul“ dispare iar cel lalt
este totul. Apostolul spune: nu doresc nimic pentru mine. V rog s v preda i pe deplin
Domnului. Chiar dac pentru aceasta va trebui s mor, o fac cu pl cere; prin moartea mea voi fi
atunci o jertf de b utur stropit peste jertfa voastr (versetul 17). Ei erau, ca s zicem a a, o
jertf pentru Domnul; a a cum spune în Romani 12, 1, ca noi s aducem trupurile noastre ca pe o
jertf vie. Pavel însu i se nume te ca fiind unul care aduce jertf , care în Ierusalim voia s aduc o
jertf dintre popoare (Romani 15, 16). Voi sunte i astfel o jertf , spune el, o jertf vie, pe care eu o
aduc asemenea lui Dumnezeu. El nu spune lui Dumnezeu: eu vin i am s - i ar t ce am f cut
pentru Tine, ci el spune: acestea sunt roadele Tale, i arat spre filipeni, a c ror via a fost
închinat Domnului i în care El S-a prosl vit. Dup aceea, spune apostolul, pot s dispar i nu voi
mai fi de folos. Dup aceea voi fi probabil – dac va trebui s mor pentru Evanghelie – numai o
jertf de b utur , care va fi stropit peste voi, care sunte i o jertf pentru Dumnezeu. O jertf de
b utur care va da un miros pl cut jertfei voastre i slujbei (aceasta este lucrarea de jertfire) vostre
(Exodul 29, 40, 41). Acesta este felul de gândire care era în Isus Hristos, un fel de gândire prin
care El nu c uta onoarea i lauda proprie – cu toate c era demn s caute propria onoare – ci S-a
gândit totdeauna la al ii. Acest drum ar fi pentru Pavel un drum de bucurie. Noi ne bucur m
totdeauna când primim ceva, ne bucur m de ce am devenit i de ce posed m. Dar apostolul se
bucur numai de ceea ce au al ii. Voia s se bucure de ceea ce se va g si la filipeni. Este aceasta i
inta noastr ? Dorim noi ca cei credincio i din jurul nostru s se prezinte în felul acesta i ne
dedic m noi m rturiei, contribuim noi ca ea s ia na tere, a a cum Domnul vrea s ne foloseasc ?
Acest fel de gândire îl g sim nu numai la apostolul Pavel, ci i la Timotei, i mai târziu la
Epafrodit. Pavel spune filipenilor: »N d jduiesc, în Domnul Isus, s v trimit în curând pe
Timotei« (versetul 19). Apostolul nu s-a gândit la sine însu i. Dac a spus în versetul 12 c acum
el nu era prezent, iar filipenii trebuiau s duc singuri mântuirea lor pân la cap t, totu i el nu
putea s -i uite. Voia s aibe în continuare grij de ei i de aceea le-a trimis pe Timotei. Aceasta a
fost din partea lui o mare dispozi ie de jertf , c ci el nu avea pe nimeni care s împ rt easc
sim irile cu el ca i Timotei (versetul 20). Acolo nu se spune c el avea cel mai bun fel de gândire,
ci c el era singurul care avea o astfel fel de gândire. Nu ar fi pentru noi u or de în eles, c pentru
apostol ar fi fost de la sine în eles s aibe pe Timotei de ajutor în împrejur rile grele în care se
afla? Dar apostolul avea felul de gândire al Domnului Isus Hristos. Nu s-a gândit la sine i la ce
era de folos pentru el, ci la ce era de folos filipenilor. El spune: v voi trimite pe Timotei, »c ci
to i umbl dup foloasele lor, i nu dup ale lui Isus Hristos. ti i râvna lui încercat , cum, ca un
copil cu tat l lui, a lucrat ca un rob împreun cu mine pentru înaintarea Evangheliei« (versetele
21, 22). Lua i seama: nu pentru mine, ci împreun cu mine. Apostolul se a eaz pe aceia i treapt
cu Timotei. Ce coborâre, în care el se prezint aici. Chiar i în împrejur rile în care se afla, i în
care nimeni nu l-ar fi învinuit c se gânde te la sine, s-a gândit la filipeni i dorea ve ti de la ei
(versetul 19). »Pe el dar, n d jduiesc s vi-l trimit, de îndat ce voi vedea ce întors tur vor lua
lucrurile cu privire la mine« (versetul 23). Voia s mai a tepte pân când Nero va rosti sentin a, cu
toate c apostolul era convins de sfâr itul deten iei lui (cap. 1, 24-26). Tr ia a a de mult în
apropierea Domnului, încât tia c Domnul nu va renun a la el în lucrarea de m rturie. De aceea
spune c are încredere în Domnul, c i el va veni în curând (versetul 24).
În sfâr it, al treilea exemplu în Epafrodit. G sim aici iar i pe unul care s-a dat pe sine însu i.
Observi tu cât de minunat se leag Cuvântul lui Dumnezeu? El nu ne d numai aten ion ri, ci ne
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arat cu toat ging ia c este posibil s facem ceea ce ne roag Dumnezeu. El nu cere imposibilul
de la noi. Legea cerea s facem ceea ce omul de la natur nu poate împlini; Dumnezeu a dat Legea
ca s arate omului aceasta, iar Vechiul Testament dovede te prin multe exemple c este a a. Când
îns Dumnezeu roag pe un cre tin s fac ceva, atunci este ceva pe care cel credincios poate s -l
împlineasc , nu prin sine însu i, ci Dumnezeu d totodat garan ia c ceea ce El a teapt se poate
realiza. Dumnezeu lucreaz în noi i voin a, i înf ptuirea. El ne prezint ca exemplu pe Domnul
Isus i ne las s vedem rezultatele la credincio ii noutestamentali, ca i aici la Epafrodit. El era
(dup cât se pare) trimisul filipenilor i slujitorul pentru nevoile apostolului (versetul 25). De
aceea putem presupune c el a adus lui Pavel darurile filipenilor. Dup ce a ajuns la Pavel, dup
cât se pare, s-a îmboln vit; filipenii au fost îngrijora i din pricina aceasta (versetele 26, 27). Când
ne îmboln vim, de ce suntem noi nelini ti i? Pentru c suntem îngrijora i de ce se va întâmpla cu
noi. Îns Epafrodit nu se îngrijora de aceasta. El avea felul de gândire al lui Isus Hristos i nu s-a
preocupat cu sine însu i. Nu era îngrijorat de propria boal , cu toate c era foarte bolnav, chiar
aproape de moarte; de aceea avea motive suficiente ca s se îngrijoreze de sine. Dar el era întristat
pentru c filipenii aflaser c este bolnav i gândea: din pricina mea vor fi îngrijora i i întrista i.
Dorea ca îngrijorarea filipenilor s dispar . Acesta este felul de gândire al lui Isus Hristos, în care
»eu«-l dispare iar sufletul are deplin compasiune fa de ceilal i. Îngrijorat, dar nu cu privire la
sine, ci cu privire la al ii, cu privire la m rturie, cu privire la cei credincio i. Dar Dumnezeu S-a
îndurat de el, i nu numai de el, ci i de apostolul Pavel, ca acesta s nu aibe întristare peste
întristare. Cât întristare avea apostolul! Întristare pentru c era în închisoare iar lucrarea nu mai
putea continua; întristare pentru c au ap rut fra i fal i, care vesteau Cuvântul din invidie;
întristare pentru c mul i credincio i îl p r siser i nu voiau s mai aibe p rt ie cu el în situa ia
grea în care se afla. Acum, aproape s mai aibe loc înc o întristare, aceea c Dumnezeu ar putea
s ia pe Epafrodit.
S fii la Hristos este cu mult mai bine, am spune noi. Dar inima apostolului dorea dup fra i i
dup surori i el tia ce înseamn pentru filipeni, dac Dumnezeu va lua pe Epafrodit. De aceea a
fost recunosc tor c Dumnezeu a împiedicat aceast întristare i a l sat pe Epafrodit în via . De
ce? Pentru c apostolul voia s aibe un avantaj de la Epafrodit? Nu, ci pentru c el dorea ca
Epafrodit s fie folosit în continuare de Domnul în lucrarea Sa pentru Adunare. Apostolul se
gândea numai la credincio i: »L-am trimis dar cu atât mai în grab « (versetul 28), chiar mai
repede decât Timotei. Pe Timotei l-a mai inut un timp la sine, ca s vad cum vor evolua lucrurile
cu privire la el. Pe Epafrodit l-a trimis imediat i probabil c lui i-a dat scrisoarea pentru filipeni.
L-a trimis în grab , cu toate c putea s aibe multe foloase prin el. El dorea îns ca filipenii s nu
mai fie întrista i i nelini ti i. Acesta este felul de a gândi al lui Isus Hristos care îl avea apostolul;
i el se gândea numai la nevoile altora.
»Ca s -l vede i i s v bucura i iar i, i s fiu i eu mai pu in mâhnit.« Nu, apostolul nu spune:
... i ca s m bucur i eu. Ne putem noi realmente imagina întristarea lui? Noi admir m bucuria
lui în Domnul aici în închisoare, dar cât de pu in ne d m seama de triste ea i de ru inea pe care o
tr ia el din cauza împrejur rilor. El spune aici c întristarea lui se va mic ora prin aceea c
Domnul l-a vindecat pe Epafrodit i c filipenii se vor bucura prin reîntoarcerea lui. El face o
aten ionare plin de tact i ging ie: »Primi i-l deci în Domnul, cu toat bucuria; i pre ui i pe
astfel de oameni. C ci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte, i i-a pus via a în joc,
ca s împlineasc ce lipsea slujbei voastre pentru mine« (versetele 29, 30). Iar i nici-o mustrare,
nici-o aten ionare direct , dar citim printre rânduri c ceva lipsea filipenilor în slujba lor pentru
apostol. El spune: Nu conteaz ; Epafrodit a împlinit i s-a dedicat în totul mie pentru voi.
S mergem acas având nu numai gândul c din nou am v zut pe Domnul Isus pe drumul pe
care a mers, ci i cu rug ciunea; Doamne Isuse, f ca i în mine s existe acest fel de gândire, care
a fost în Tine; f ca s Te prezint pe Tine, Cuvântul vie ii i f ca în restul vie ii mele s se vad
ceva din ceea ce e ti Tu!

