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Epistola c�tre Filipeni 
 
Introducere 
 
   Prin harul lui Dumnezeu putem studia împreun� scrisoarea adresat� filipenilor. Cât de frumos 
este s� studiem aceast� scrisoare. Ea ocup� un loc deosebit între scrisorile lui Pavel �i în inimile 
multor credincio�i, deoarece ea are o importan�� deosebit� pentru via�a noastr� practic� zilnic�. 
Aceast� scrisoare ne arat� în mod deosebit c� Cuvântul lui Dumnezeu este des�vâr�it �i complet. 
S� presupunem c� Dumnezeu ne-ar fi prezentat în Noul Testament adev�rul, hot�rârile Sale 
ve�nice, iar apoi ne-ar fi zis: acum cunoa�te�i pozi�ia voastr�, de acum încolo merge�i pe drumul 
vostru. 
    Cât de greu ar fi fost aceasta pentru noi! Dar Dumnezeu nu a f�cut a�a. El ne-a dat scrisoarea 
aceasta în care vedem ce înf�ptuie�te acest adev�r cre�tin în via�a practic� a unui credincios, în 
mod deosebit în via�a apostolului Pavel. Duhul Sfânt ne arat� aici ce înseamn� s� te încumetezi 
s� tr�ie�ti cu Isus Hristos: nu numai s� crezi în El, ci �i s� tr�ie�ti cu El. Nu numai ce înseamn� 
prin El s� ajungi în cer, ci �i în El s� ai un Hristos pentru acest p�mânt �i în toate lucrurile vie�ii, 
mari �i mici, s� �ti c� este un Mântuitor cu care e�ti intim legat. Oricare ar fi împrejur�rile în care 
ne afl�m, noi avem un Domn pe care ne putem baza. Vedem aici pe cineva care nu numai c� �i-a 
propus s�-L urmeze pe Hristos, ci care are o via�� în urma sa în care L-a urmat pe Hristos �i 
niciodat� nu a fost f�cut de ru�ine. Pavel are o via�� în urma sa în care a v�zut totul în lumina lui 
Isus Hristos �i a v�zut care este adev�rata valoare a lucrurilor care sunt în afara lui Isus Hristos. 
   În via�� sunt multe lucruri frumoase �i bune, dar când începem s� le compar�m cu ceea ce este 
Domnul Isus, atunci dispar toate. Aici nu este vorba de lucruri gre�ite, de lucruri lume�ti. Pavel 
spune în Filipeni 3: ce sunt toate lucrurile, care sunt bune în ele în�ile, pe care firea se poate 
încrede, pe care noi le putem savura, în compara�ie cu Isus Hristos? Ele ne sunt numai o povar�, 
ne stau în cale, atunci când trebuie s� alerg�m spre �int�. În capitolul 1 spune: via�a pentru mine 
este Hristos, �i nimic altceva. Toate celelalte lucruri, pe care oamenii le-ar putea enumera, care 
sunt frumoase în ele în�ile, �i-au pierdut valoarea �i însemn�tatea lor pentru mine. El spune în 
capitolul 2: nu vreau s� urmez pe nimeni altcineva, decât pe Isus, c�ci El a mers pe p�mânt pe 
drumul celei mai adânci umilin�e. În acela�i capitol arat� cum a urmat el pe Isus Hristos pe acest 
drum. În capitolul 4 arat� ce înseamn� s� duci lips� �i s� ai din bel�ug. El spune îns�: ce 
conteaz�, »pot totul în Acela care m� înt�re�te.« Aceasta este decisiv. Atunci împrejur�rile nu 
mai joac� un rol decisiv, atunci este vorba numai de Acela care m� înt�re�te. Ce Pavel minunat – 
nu, ce Hristos minunat! C�ci acela�i Pavel ne spune: fi�i imitatorii mei, c�ci Isus Hristos este 
Acela�i ieri, azi �i în ve�nicie. El este ast�zi Acela�i, ca �i atunci când l-a condus pe Pavel, i-a dat 
putere, �i i-a umplut via�a. Acestea sunt experien�e pe care �i noi ca cre�tini le putem face. 
    Noi to�i facem zilnic experien�e cu carnea noastr�, deseori c�dem �i trebuie s� m�rturisim lui 
Dumnezeu. Atunci afl�m cine suntem în noi în�ine �i cunoa�tem din nou r�bdarea Tat�lui nostru 
care de fiecare dat� ne reprime�te. �i acestea sunt experien�e, dar nu sunt experien�ele despre 
care vorbe�te scrisoarea adresat� filipenilor. În aceast� scrisoare nu g�sim cuvântul »p�cat«, tot 
a�a cum nu întâlnim cuvântul »carne«, cu excep�ia capitolului 3, dar într-un sens cu totul altul �i 
anume, nu carnea (firea) care este în cel credincios, ci carnea (firea) religioas� din lume. Nu, aici 
nu este vorba de cineva care lupt� împotriva p�catului �i nici m�car de unul care strig�: »O, 
nenorocitul de mine!« (Romani 7, 24). Aici este vorba de cineva, care spune: fericitul de mine! 
Da, acesta este Pavel, cel care st� în închisoare. Vrem noi s� p�str�m aceasta înaintea ochilor pe 
parcursul studiului? Acesta nu este un Pavel, în a c�rui via�� totul decurge f�r� nici-un fel de 
probleme, a�a c� noi am putea crede: nu este de mirare c� Pavel vorbe�te a�a, el are tot ce-i 
dore�te inima. Nu, este un Pavel care st� în închisoare �i pe care îl a�teapt� judecata (care 
probabil îl va condamna la moarte) sub st�pânirea împ�ratului Nero. Acesta este acel Pavel, care 
pe fiecare pagin� a acestei scrisori spune: bucura�i-v�, �i eu m� voi bucura cu voi! Cum este 
posibil aceasta? Lumea nu poate în�elege aceasta �i din p�cate nici mul�i credincio�i. �i totu�i 
putem în�elege, dac� am v�zut cine este Hristos în via�a noastr�, atunci când problema p�catului 
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a fost rezolvat� practic. Acest Pavel a crescut mai sus decât acestea, dac� am voie s� spun a�a. El 
mai avea în trupul s�u �epu�ul împotriva c�rnii, atunci când scria filipenilor (2 Corinteni 12, 7). 
Dar el nu vorbe�te despre acesta. Totul a disp�rut dinaintea ochilor lui, da, chiar �i lucrurile bune 
ale vie�ii, ca s� posede pe Hristos. Cât de minunat este aceasta! 
   Ca s� prezent�m mai clar experien�ele care ne sunt prezentate aici vreau s� folosesc un tablou 
prin care vom vedea rela�ia dintre aceast� scrisoare �i celelalte scrisori ale lui Pavel. Este 
cunoscutul tablou al c�l�toriei prin pustie al poporului Israel din Vechiul Testament. C�l�toria a 
început cu p�r�sirea Egiptului �i traversarea M�rii Ro�ii. Aceasta este tema principal� a scrisorii 
c�tre Romani, în care vedem, în mod deosebit în capitolele 6, 7 �i 8, cum prin botez p�r�sim o 
via�� de p�cat – aceasta este Marea Ro�ie, prin a c�rei traversare suntem introdu�i în pustie 
(compar� cu 1 Corinteni 10, 1, 2). Acolo începe via�� nou� – în �ara mor�ii, c�ci aceasta este 
pustia. Îns� este o via�� în puterea învierii lui Isus Hristos (Romani 6). Vedem dup� aceea în 
capitolul 7 muntele Sinai problema Legii, despre care vorbe�te scrisoarea c�tre Galateni. Aceste 
dou� scristori corespund în mod deosebit c�r�ii Exodului, începutul c�l�toriei prin pustie. Nu 
cunoa�tem noi aceasta din propria experien��? Cu ce au început experien�ele noastre în pustie? 
Cu Legea, cu problema c�rnii noastre, a p�catului nostru, prin care deseori am fost tulbura�i, c�ci 
nu ne-am încrezut pe deplin în lucrarea Domnului Isus. Îns� exist� cre�tere în via�a cre�tin� �i 
atunci când problema de la Sinai este în urma noastr� ajungem în Levitic, unde g�sim Locul 
Sfânt, cortul �i slujba care se f�cea acolo (compar� cu Epistola c�tre Evrei). Cartea Levitic nu 
vorbe�te despre slujba în Templu, ci în cortul aflat în pustie. Epistola c�tre Evrei ne prezint� clar 
importan�a minunat� a cortului pentru via�a noastr� cre�tin� practic� de credin��: noi suntem în 
pustie, dar avem intrare liber� în Locul Sfânt la tronul harului, acolo unde Marele nostru Preot ne 
reprezint� (Evrei 4, 14-16). C�l�toria continu� �i ajungem în Numeri. Vedem acolo ordinea 
practic� în poporul lui Dumnezeu, dar �i cum exist� împotrivire din partea poporului �i mul�i 
sunt lovi�i, doborâ�i �i pier în pustie. G�sim aceasta în mod deosebit în scrisorile adresate 
corintenilor (compar� 1 Corinteni 10). 
   Ajungem în cele din urm� în Deuteronomul, �i aceasta este ceea ce noi g�sim în Epistola c�tre 
Filipeni. Ce fel de popor întâlnim în Deuteronomul? Un popor care are înapoia sa toate 
problemele pustiei, �i problema c�rnii �i a Legii. Du�manii, împotriva c�rora a luptat în pustie, 
sunt uita�i. Propriu-zis, poporul nu este înc� în �ar�. Niciunde în scrisoarea c�tre Filipeni nu 
g�sim c� apostolul spune: sunt deja acolo sus. Chiar �i mântuirea (un cuvânt important în aceast� 
scrisoare, a�a cum vom vedea) este prezentat� aici mereu în viitor. Ea este sfâr�itul c�l�toriei. 
Apostolul este preocupat mereu de alergare. Aceasta este dovada c� el nu este acas�. Când 
suntem acas� nu trebuie s� mai alerg�m. Cre�tinul este pe drumul care sfâr�e�te la Iordan, în �ara 
cereasc�. În Deuteronomul nu vedem poporul în �ar�, ci în �inuturile Moabului, unde are totu�i 
toate experien�ele pustiei înapoia sa. Cu ce se preocup� poporul acum? Aceasta este partea 
minunat� a Deuteronomului: se preocup� cu �ara. Copiii lui Israel vorbesc despre ceea ce ei vor 
face în �ar�, cum vor sluji lui Dumnezeu, cum vor locui acolo împreun�. Ce preocup�ri 
minunate! Da, cei credincio�i, care se afl� înc� aici jos pe p�mânt, pot s� vorbeasc� despre 
lucrurile pre�ioase din cer. Legea era înc� prezent�, p�catul era înc� prezent, dar acestea nu mai 
luau inimile în st�pânire. Ele erau umplute de binecuvânt�rile care le vor g�si în �ar�, a�a cum 
inimile noastre, atunci când citim aceast� Epistol�, se umplu cu ceea ce este Domnul Isus acolo 
în �ara cereasc�. 
     �i ca s� complect�m tabloul vreau s� amintesc c� în Epistola c�tre Coloseni poporul a trecut 
Iordanul. Acolo g�sim c� noi nu numai am murit împreun� cu Hristos, ci �i c� am înviat 
împreun� cu El. Acolo ajungem la Ghilgal, unde suntem circumci�i (capitolul 2). �ara nu este 
înc� luat� în st�pânire; înc� mai trebuie s� ne gândim la lucrurile de sus (capitolul 3). Suntem 
înc� jos, în Ghilgal, �i din Ghilgal vom cuceri �ara. Aceasta este cartea Iosua. În cele din urm�, la 
sfâr�itul c�r�ii Iosua, ajungem la locul despre care vorbe�te Pavel în Epistola c�tre Efeseni: 
posed�m toate binecuvânt�rile spirituale în locurile cere�ti �i am fost a�eza�i acolo în Isus Hristos 
(Efeseni 1, 3; 2, 6). 
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   Este foarte important s� vedem, dac� vrem s� recunoa�tem caracterul Epistolei c�tre Filipeni, 
c� aici nu avem de a face cu grijile �i problemele vie�ii, cu toate c� ele sunt prezente �i mai 
puternice ca oriunde. Este vorba aici de un om care st� în închisoare �i îl a�teapt� moartea, dar 
care a înv��at s� priveasc� totul ca fiind lipsit de importan��. El nu se las� tulburat sau derutat, 
oricare ar fi împrejur�rile. Este cu adev�rat impresionant s� vedem aceasta aici. Cu toate multele 
împotriviri �i du�m�nii, chiar �i din afara închisorii (care au ajuns la urechile apostolului), el 
spune: Ce conteaz�? Este vorba despre El, El s� fie prosl�vit, El s�-�i ating� scopul! Acestea 
sunt înv���turile minunate ale scrisorii. 
 
    Epistola c�tre Filipeni a fost scris� de apostolul Pavel în timpul când a fost în închisoarea din 
Roma (unii consider� chiar din Cezarea), pe la mijlocul anilor cincizeci din primul secol, �i 
adresat� Adun�rii din Filipi (o colonie roman� din �inuturile Macedoniei) – compar� cu Filipeni 
3, 20. Aceasta a fost prima Adunare din Europa care a luat fiin�� în timpul celei de-a doua 
c�l�torii a apostolului Pavel (Faptele Apostolilor 16) �i probabil vizitat� deseori de el (Faptele 
Apostolilor 19, 21; 20, 1-3). Ocazia de a scrie scrisoarea a fost oferit� de darurile �i �tirile din 
partea filipenilor aduse de Epafrodit (Filipeni 4, 10-20); prin aceast� scrisoare el le trimitea 
r�spunsul s�u (Filipeni 2, 25-30). 


