Introducere
Intrăm într-o nouă carte: Epistola lui Pavel către Filipeni. Iar, pentru că Scriptura
este spațiul sacru al revelării de Sine a lui Dumnezeu, prin această carte intrăm de
fapt în spațiul cunoașterii Creatorului întru transformarea noastră după Chipul
Său. După câteva detalii legate de autor, destinatari, locul și data scrierii, precum
și ocazia și scopul scrierii, vom încerca să ne oglindim în mesajul întregii epistole,
pentru a vedea relevanța ei pentru noi și pentru a porni încurajați în studierea ei.
Autorul
Pavel se prezintă ca fiind autorul epistolei, dimpreună cu Timotei, încă din
primele versete. Acest lucru este confirmat și de reflecțiile personale (1:12–14;
2:19–24; 3:4–7; 4:15–16) care se potrivesc cu stilul de scriere al lui Pavel din alte
epistole nou-testamentare. Din aceste motive, au fost puțini cei care au disputat
dreptul de autor al lui Pavel asupra acestei epistole.
Destinatarii
Pavel scrie bisericii din Filipi, un important oraș din Macedonia aflat pe ruta care
unea Roma de Asia. Orașul poartă numele lui Filip din Macedonia, tatăl lui
Alexandru cel Mare. În anul 30 î.Hr., Octavian a făcut din Filipi o provincie
romană unde soldații intrați în rezervă puteau trăi beneficiind de toate drepturile
unui cetățean roman. Pavel a ajuns în acest oraș în timpul celei de a doua călătorii
misionare (49–52 d. Hr.). În Faptele apostolilor capitolul 16 Dumnezeu îi vorbește
lui Pavel printr-o vedenie și îl trimite în Macedonia. În urma mărturiei lui Pavel
și a tovarășilor săi Sila și Timotei, Lidia (Fapte 16:13–15) și mai apoi temnicerul
din Filipi (Fapte 16:25–34) se întorc la Hristos și, astfel, ia naștere biserica din
Filipi. Cum în acest oraș nu exista o sinagogă și, prin urmare, o prezență iudaică
semnificativă, biserica a crescut cu precădere prin convertirea celor dintre
neamuri. Între Pavel și comunitatea din Filipi s-a format o legătură foarte
puternică care a continuat și după plecarea acestuia. Astfel, așa cum putem citi și
în capitolul 4, biserica din Filipi l-a susținut pe Pavel în lucrare de la începutul
relației dintre ei și pe toată durata întemnițării lui Pavel în Roma.
Locul și data scrierii
Filipeni este una din cele 4 epistole scrise de Pavel în închisoare (alături de
Efeseni, Coloseni și Filimon). Cel mai probabil, Pavel a scris filipenilor pe când
se afla închis în Roma (vezi Fapte 28:16, 30–31).
Ocazia și scopul scrierii
În Filipeni 4:10 aflăm că biserica din Filipi i-a trimis lui Pavel un ajutor prin
Epafrodit (4:10,18). Pavel se folosește de această ocazie nu doar ca să le
mulțumească, ci și să-i încurajeze și să le liniștească inimile cu privire la situația
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lui (1:12–14), plănuind să le trimită scrisoarea prin Timotei și Epafrodit (2:19–
30). Pavel face referire și la anumite conflicte din biserica din Filipi (2:1–4; 4:2–
3), subordonând însă toate aceste aspecte concrete scopului lui de a vorbi despre
Evanghelia lui Hristos în toată bogăția ei, încurajându-i în același timp să ia parte
la ea, cu bucurie.
Temele majore și relevanța cărții pentru noi
Epistola lui Pavel către Filipeni a fost scrisă cu aproape două milenii în urmă. Este
firesc să ne întrebăm ce relevanță mai are pentru noi această scriere.
În primul rând, nu trebuie să uităm cine este autorul acestei scrisori: unul dintre
apostolii Domnului Isus Hristos, care spune despre sine că a fost chemat ca să
întregească Cuvântul lui Dumnezeu (Coloseni 1:25), să vestească neamurilor
bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pună în lumină înaintea tuturor care este
isprăvnicia acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate
lucrurile (Efeseni 3:8–9). Cartea Filipeni, dimpreună cu fiecare carte din
Scriptură, reprezintă o parte din spațiul sacru al revelării de Sine a lui Dumnezeu
și de aceea este extrem de relevantă pentru oricine vrea să-L cunoască pe
Dumnezeu.
Este oare greșit să considerăm Epistola către Filipeni ca fiind și o epistolă către
propria noastră biserică (de exemplu cea din Iris, sau din Mănăștur, din Arad sau
din orice alt loc)? Am putea-o oare citi ca referindu-se la situația noastră?
Este evident că această epistolă reflectă o relație personală directă între apostolul
Pavel și membrii bisericii din Filipi. Biserica s-a născut în urma lucrării lui Pavel,
el putând fi considerat pe drept cuvânt părintele ei (vezi Fapte 16:11–40). Nimeni
nu mai poate pretinde o astfel de relație cu Pavel și, de aceea, suportul istoric al
scrisorii nu este valabil pentru noi. Dar Biserica este aceeași, prin natura și funcția
ei, și astăzi ca și atunci. Oricare biserică locală care Îl are pe Hristos ca Domn
trebuie să-L audă vorbind prin această epistolă. Și chiar dacă forma de aplicare a
adevărurilor descoperite în ea poate fi diferită, principiile rămân aceleași.
Așadar, ce am spune, ca biserică, dacă Duhul lui Dumnezeu ne-ar trimite prin
Pavel o astfel de scrisoare?
Biserică din ........................,
Har și pace sfinților în Hristos, dimpreună cu episcopii și diaconii.
Părtășia voastră la Evanghelie a aprins în mine dragostea lui Hristos față
de voi și dorința mea de a vă vedea crescând în deosebirea lucrurilor
alese, ca astfel să vă păstrați curați, credincioși și roditori. Astfel dar:
❖ bucurați-vă împreună cu mine: Hristos este proslăvit și Evanghelia
înaintează în orice situație m-aș afla, căci pentru mine a trăi și a
muri este Hristos;
❖ luptați în unitate pentru Evanghelie, lăsându-vă încurajați de
modelul lui Hristos și de credincioșia lui Dumnezeu;
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❖ prețuiți pe oamenii care se jertfesc cu bucurie pentru lucrul lui
Hristos și urmați-le exemplul;
❖ socotiți dimpreună cu mine pricinile pământești de încredere ca pe
niște gunoaie pe lângă prețul nespus de mare al cunoașterii lui
Hristos, continuându-vă astfel alergarea spre premiul chemării
cerești;
❖ rămâneți tari în Domnul, păstrând unitatea de gândire, bucurânduvă și nădăjduind în El și fiind însuflețiți de lucrurile alese pe care
le-ați văzut și la mine.
Cât despre mine, sunt mulțumit în starea în care mă aflu și, în același
timp, mulțumitor lui Hristos pentru partea pe care o luați la Evanghelie
încă de la început. Iar voi, încurajați-vă unii pe alți, căci sunteți
dimpreună părtași la aceeași Evanghelie.
1. Scrisoarea de mai sus conține și temele majore din cartea Filipeni. Citește1
cartea de câteva ori și încearcă să identifici porțiunile de text aferente fiecărei
teme. De asemenea, încearcă să reformulezi temele majore din carte în
cuvintele tale.
2. În ce măsură crezi că această epistolă are ceva să îți spună și ție, familiei tale
și bisericii din care faci parte? Care din temele de mai sus ți se par cele mai
„fierbinți” raportat la biserica din care faci parte?
3. Ce aplicabilitate are această epistolă pentru lucrarea specifică în care ești
implicat în biserică? (ex: misiune, lucrarea cu copii / adolescenții / tinerii,
consiliere, închinare prin cântare, ușieri, ambianță etc)?
4. Care sunt așteptările tale legate de studierea acestei cărți? Ce ai vrea să se
întâmple în următoarele luni în viața ta, a familiei tale și a bisericii din care
faci parte?

1

Cartea Filipeni poate fi citită de la un capăt la celălalt în 12 minute. Ai putea să îți propui să o citești în fiecare
zi de-a lungul săptămânilor de studiu.

