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Prețuirea slujitorilor Evangheliei 

 
Filipeni 2:19–30 

 
Prețuiți pe oamenii care se jertfesc cu bucurie pentru lucrul lui Hristos 

și urmați-le exemplul. 

„Avem nevoie de un exemplu!” Această rugăminte (transformată uneori într-o 

plângere) se aude des prin sălile de clasă sau de curs. De multe ori, ea se naște și 

în inimile celor care stau în băncile bisericilor și ascultă o expunere care abundă 

în explicații teologice, dar este parcă desprinsă de viața reală. E posibil ca și în 

inimile destinatarilor epistolei lui Pavel să se fi născut o asemenea dorință. Și chiar 

dacă nu, Pavel anticipează nevoia lor (și a noastră) de „concret”, oferind câteva 

exemple vii care întrupează mesajul său. 

Încă de la începutul epistolei sale, Pavel a vorbit despre concepte extrem de 

importante – părtășia la Evanghelie, deosebirea lucrurilor alese, proslăvirea lui 

Hristos în viață sau moarte, purtarea într-un chip vrednic de Evanghelie, ducerea 

până la capăt a mântuirii noastre etc. Aceste realități sunt vitale și trebuie înțelese 

și trăite de fiecare creștin. De aceea, Apostolul Pavel nu se dă înapoi din a le 

explica și exemplifica. 

Mai întâi, el se aduce pe sine ca și exemplu (1:12–26). Am văzut cum 

circumstanțele adverse în care se găsea Pavel – cu care, de altfel, se puteau 

identifica mulți dintre filipenii care sufereau din pricina credinței lor – nu au fost 

o piedică pentru înaintarea Evangheliei, ci dimpotrivă, o rampă de lansare. Pentru 

Pavel, cuvintele „căci pentru mine a trăi este Hristos” nu erau un slogan, sau o 

predică de tipul „nu fă ce face popa, ci ce zice el”, ci un mod de viață în mijlocul 

realităților grele cu care se confrunta. Oare cum ar fi fost dacă Pavel le-ar fi 

predicat despre bucurie în mijlocul necazurilor și luptei pentru cauza Evangheliei, 

din confortul unei vile romane în care el era preocupat de a-și lărgi propria avere? 

Este absurd și să ne închipuim așa ceva! Cuvintele lui Pavel aveau putere tocmai 

din pricina puterii exemplului său de viață. 

Dar veniți să ne închipuim ceva și mai absurd... Oare cum ar fi fost dacă Hristos 

ar fi propovăduit o Evanghelie pe care El Însuși nu ar fi trăit-o? Atunci nu ar fi 

existat o Evanghelie... Apostolul Pavel aduce în capitolul 2:5–11 puterea 

exemplului lui Hristos, care S-a făcut asemenea nouă pentru a ne arăta calea spre 

înălțare: slujirea. 

În textul pe care îl avem înainte, Pavel mai prezintă alte două exemple vii: Timotei 

și Epafrodit. Ei erau „de ai lor” și de aceea filipenii se puteau identifica ușor cu 
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ei. Veniți să ne uităm la acești doi oameni ai lui Dumnezeu și să vedem ce putem 

învăța din modul lor de viață. 

1. Ținând cont și de paragrafele de mai sus, care crezi că este rostul acestui pasaj, 

în contextul mai larg? 

Timotei 

Pavel l-a întâlnit pe Timotei în prima sa călătorie misionară (Fapte 14:6), iar mai 

apoi l-a luat ca și conlucrător, începând cu a doua călătorie misionară (Fapte 16:1–

4). Timotei era fiul unei mame evreice și al unui tată grec, Pavel considerându-l 

ca și „copilul său preaiubit” (2 Timotei 1:2). Timotei a fost, într-un fel, „mâna 

dreaptă” a lui Pavel, fiind menționat ca și coautor al mai multor epistole din Noul 

Testament și însoțindu-l pe acesta în multe din misiunile sale. 

2. Pavel îl apreciază pe Timotei atât pentru ceea ce face pentru el – „să-mi 

împărtășească simțirile ca și el” – cât și pentru ceea ce face pentru filipeni – 

„să se îngrijească de starea voastră”. Încearcă să detaliezi aceste două aspecte 

– în ce moduri concrete și-a manifestat Timotei dragostea pentru Pavel și 

filipeni? 

3. Conform versetelor 21–22, care era „secretul” lui Timotei? De ce era el altfel 

decât ceilalți? 

4. Ce crezi că înseamnă faptul că Timotei „a lucrat ca un rob”? Ce ai învățat 

până acum, din cartea Filipeni, despre ce înseamnă să fii un rob al lui Hristos? 

5. Ce înseamnă pentru tine „să umbli după foloasele tale și nu ale lui Hristos”? 

Gândește-te și la modul în care se leagă de această temă pilda talanților (Matei 

25:14–30) și cea a nunții fiului de împărat (Matei 22:1–14). 

Epafrodit 

Dacă Pavel era „evreu din evrei”, iar Timotei „jumătate evreu, jumătate grec”, din 

câte se pare, Epafrodit era dintre neamuri, născut și convertit în Filipi. Epafrodit 

este menționat doar în Epistola către Filipeni. El a fost trimis de biserica din Filipi 

în Roma cu un dar pentru Pavel. Ajuns acolo, Epafrodit rămâne o perioadă de 

timp cu Pavel. Relația dintre cei doi devine foarte apropiată, astfel încât Pavel îl 

numește „fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă”. Tot el este cel care se 

întoarce în Filipi cu epistola scrisă de Pavel pentru ei. 

6. În ce mod l-a slujit Epafrodit pe Pavel? Dar biserica sa din Filipi? Ține cont 

și de faptul că Epafrodit a străbătut un drum de peste 1000 de kilometrii, dus-

întors, de la Filipi la Roma, și e foarte posibil ca să se fi îmbolnăvit chiar din 

pricina acestui drum istovitor. 

7. Încearcă să îți imaginezi momentul reîntâlnirii dintre Epafrodit și biserica din 

Filipi. Cum crezi că a decurs această reuniune? Ai asistat vreodată la o situație 

asemănătoare – spre exemplu, întoarcerea unui misionar în comunitatea care 

l-a trimis și susținut? 
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8. În Coloseni 1:24, Pavel spune: „în trupul meu împlinesc ce lipsește 

suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica”. Ce vrea să 

spună prin această expresie: „împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos”? 

Ce lumină aduce acest adevăr asupra a ceea ce a făcut Epafrodit pentru 

biserica din Filipi: „și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei 

voastre pentru mine”? 

9. Oare ai putea fi și tu un om de care Dumnezeu se poate folosi ca să împlinească 

„ce lipește” din viața altora? Au existat oameni care s-au raportat în acest mod 

față de tine când ai trecut prin momente dificile? 

Oare cum s-au simțit Timotei și Epafrodit auzindu-l pe Pavel vorbind în acest mod 

despre ei? Flatați? Rușinați? Mândri? Cu siguranță că nu s-au mândrit, și asta 

pentru că motivația lor era curată – erau robi ai lui Hristos, de dragul lui Hristos 

și a bisericii Sale. Cu toate acestea, cu siguranță că s-au simțit încurajați și 

apreciați. 

10. Există în comunitatea din care faci parte oameni pe care îi apreciezi, care sunt 

un exemplu pentru tine? Cum ai putea să îi încurajezi? Ce ai putea să faci 

pentru ei, în semn de prețuire? 

În încheiere, meditează la cuvintele lui Isus din Matei capitolul 16: 

24„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia 

crucea, și să Mă urmeze. 25Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va 

pierde; dar oricine își va pierde viața pentru Mine, o va câștiga.” 

În ce mod au împlinit Timotei și Epafrodit condițiile despre care vorbește Isus? 

Ce înseamnă pentru tine, în acest moment al vieții tale, să „te lepezi de tine” și să 

„îți pierzi viața”? 


