Lecția 7
Îndemn la încredere în Hristos
Filipeni 4:1–9
Rămâneți tari în Domnul, păstrând unitatea de gândire, bucurându-vă și
nădăjduind în El și fiind însuflețiți de lucrurile alese pe care le-ați văzut
și la mine.
1. Capitolul 4 se deschide cu o poruncă care ne trimite înapoi în capitolul 3 –
„De aceea ... rămâneți astfel tari în Domnul” (s.n.). Reamintește-ți adevărurile
majore din capitolul 3. În ce mod ne ajută acestea să „rămânem astfel tari în
Domnul”?
2. Termenul folosit de Pavel în expresia „rămâneți tari” este unul militar, ce ne
duce cu gândul la ordinul strigat de centurionii romani la apropierea
tumultoasă a armatelor barbare – la scutul care trebuia pus în față, picioare
înfipte bine în sol și umerii lipiți de cei ai tovarășilor de luptă. Care sunt
pericolele identificate în capitolul 3 care ar putea să ne împingă din sfera „în
Domnul”, să ne facă să ne clătinăm în fața dușmanului?
3. Bucuria noastră trebuie să fie „în Domnul” (3:1, 4:4, 4:10). Suntem chemați
să rămânem tari „în Domnul” (4:1). Evodia și Sintichia sunt îndemnate să fie
cu un gând „în Domnul”. Ce înseamnă pentru tine să faci toate lucrurile „în
Domnul”?
Management-ul conflictelor este o temă de interes în zilele noastre. Există
nenumărate seminarii, workshop-uri, cărți și cursuri care se ocupă de această
temă. Și asta pentru că relațiile sunt ingredientul de bază al tuturor activităților
umane. Și în orice relație, mai devreme sau mai târziu, intervine un conflict. Se
spune că nu conflictul în sine este problema, indiferent cât de major ar fi, ci modul
în care părțile implicate se raportează la rezolvarea lui.
În biserica din Filipi exista un conflict între Evodia și Sintichia. Nu avem prea
multe informații despre aceste două femei și nici despre natura conflictului dintre
ele. Este foarte posibil ca ele să fi fost diaconițe în biserica din Filipi, având în
vedere că Pavel le descrie ca fiind conlucrătoare cu el pentru Evanghelie. Mai
mult, numele lor stă scris în Cartea Vieții (v. 4). Veniți să analizăm modul în care
Pavel caută să rezolve această situație, ca astfel să învățăm cum să ne raportăm la
situațiile similare din viața noastră.
În primul rând, Pavel așază scena cu mare atenție. În 4:1, el folosește un ton cald,
afectuos, numindu-i de două ori pe destinatarii epistolei sale „prieteni”. Astfel,

2

Lecția 7

îndemnul său din versetul 2 nu vine ca și o mustrare rece, ci se naște dintr-o
preocupare sinceră pentru prietenii săi.
În al doilea rând, soluția propusă de Pavel, în esență, este exprimată prin expresia:
„să fie cu un gând în Domnul” (4:2). A avea „același gând” este o temă centrală
în cartea Filipeni. Folosește-te de următoarele întrebări pentru a identifica care
este acest gând și ce înseamnă ca două persoane (sau o comunitate) să fie „cu un
gând”.
4. În capitolul 2, tot în contextul relațiilor din biserică, Pavel îi îndeamnă pe
filipeni să aibă în ei gândul lui Hristos. Care este acest gând? Cum ne ajută
însușirea acestui gând în rezolvarea unui conflict?
5. Capitolul 3 ne vorbește despre un alt „gând” care trebuie să ne însuflețească
și care duce la unitate. Care este acesta? Cum ar trebui să ne comportăm față
de persoanele cu care avem un conflict atunci când suntem mânați de un astfel
de gând?
În al treilea rând, Pavel subliniază importanța unui mediator (4:3). Există o amplă
dezbatere cu privire la identitatea „tovarășului de jug” chemat în ajutorul celor
două femei. Unii spun că ar fi persoane din anturajul lui Pavel, precum Timotei,
Epafrodit sau Luca. Alții consideră că Pavel face referire la întreaga biserică, ca
și personaj colectiv, îndemnând-o să se implice în rezolvarea acestui conflict. Dar
indiferent de explicația pe care o preferăm, observăm că biserica este chemată să
se implice în rezolvarea unor astfel de situații.
6. Ți s-a întâmplat vreodată să fi prins „la mijloc” în cadrul unui conflict dintre
două persoane sau să fi chemat să te implici în aplanarea lui? Cum ai
reacționat? Cum am putea să îi ajutăm pe cei din jurul nostru să aibă „un gând
în Domnul”?
Și, nu în ultimul rând, în partea a doua a pasajului de față, Pavel oferă câteva
îndemnuri, aparent paradoxale pentru o situație de conflict. Sunt acestea
„îngrămădite” la nimereală sau există o înlănțuire de idei menită să ajute pe cei
implicați în rezolvarea disensiunilor (de ex. Evodia, Sintichia și adevăratul tovarăș
de jug)?
Bucurați-vă totdeauna în Domnul!
7. Cum ne putem bucura întotdeauna, chiar și când trecem prin situații dificile
precum conflictele? În mod evident această bucurie trece dincolo de un
sentiment superficial de bună dispoziție. La ce se referă ea?
Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape.
8. În multe din epistolele sale, Pavel menționează blândețea ca și o calitate de
bază a oricărui lider creștin (1 Timotei 3:2–3, Tit 3:2, Iacov 3:13–18, etc). Ce
înseamnă să ne purtăm cu blândețe față de o persoană cu care suntem într-un
conflict? Dar ca și mediatori ai unui conflict?
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9. Este interesant cum Pavel leagă blândețea de apropierea Domnului. Putem
interpreta apropierea Domnului în sens spațial (Domnul este lângă noi în
umblarea noastă) sau temporal (venirea Lui este aproape). Oare de ce face
acest lucru? Ce am câștiga dacă am privi situațiile dificile prin care trecem în
lumina revenirii lui Hristos și a „premiului ceresc” care ne așteaptă? Dar
conștientizând prezența Lui lângă noi în astfel de situații?
Nu vă îngrijorați de nimic
10. Presupunând că am parcurs pașii pe care ni i-a descris Pavel – am hotărât să
ne bucurăm în Domnul și să dezbrăcăm haina afirmării de sine, alegând calea
blândeții. Care ar putea să fie pricinile noastre de îngrijorare? Care ar fi
temerile care s-ar putea strecura în inima noastră?
11. Isus Hristos ne-a poruncit să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu,
punând astfel de-o parte îngrijorările și nelăsându-ne copleșiți de probleme.
Conform versetului 8, cum ar trebui să se materializeze căutarea Împărăției
lui Dumnezeu?
Ce ați învățat de la mine...faceți.
12. Avem multe de învățat de la Pavel despre purtarea lui în mijlocul
disensiunilor, nu-i așa? Haideți să ne întoarcem în cap 1:12–26 și să vedem
modul în care Pavel aplică în propria viață aceste îndemnuri. Cum răspunde
Pavel „atacurilor” celor rău-intenționați din jurul său? Care este secretul
focalizării sale, adică a rămânerii lui tare în Domnul?
Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, nu al disensiunilor și neînțelegerilor. Există
persoane (sau grupuri de persoane) cu care te afli în conflict? Ai putea să te implici
în rezolvarea unui conflict, dar ai ezitat să o faci? Analizează, în rugăciune, modul
în care adevărurile învățate din acest text se aplică la situația ta specifică. Poate
că ai făcut tot ce a depins de tine, dar nu poți să lași îngrijorările în mâna lui
Dumnezeu și să te bucuri în Domnul. Poate că îți e greu să lași de la tine,
pretinzând că „ai dreptate”, și nu te poți comporta cu blândețe față de aproapele
tău.
Dumnezeu să ne ajute să căutăm să avem „gândul lui Hristos” și al focalizării pe
„premiul chemării cerești” și astfel să fim „cu un gând”.
Și Dumnezeul păcii va fi cu noi. Amin

