
Lecția 9 
 

 

 
Toți sfinții vă trimit sănătate 

 
Filipeni 4:20–23 

 
Fiind dimpreună părtași la aceiași Evanghelie, încurajați-vă unii pe alții. 

Provocarea acestei lecții concluzive este să facem din ultimele versete o fereastră 

spre conținutul întregii epistole. Este o ocazie bună să recapitulăm adevărurile 

majore, cât și aplicațiile individuale și comunitare pe care le-am descoperit. În 

acest sens, ne vom folosi mai ales de prima parte a versetului 20. 

Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus 

Sfânt în Hristos – a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte în Hristos și pentru Hristos. 

Sfințenia definește statutul, identitatea noastră. Sfințirea trebuie înțeleasă pe două 

planuri: sfințirea pozițională și sfințirea experiențială. 

❑ Sfințirea pozițională ține de un act juridic, care redefinește relația noastră 

cu Dumnezeu. E sfințirea de drept care ni se atribuie când ne punem 

încrederea în Isus Hristos, identificându-ne cu moartea și învierea Lui 

❑ Sfințirea experiențială are de-a face cu viața noastră de zi cu zi, cu 

transformările lucrate în noi de Duhul lui Dumnezeu, cu modelarea noastră 

continuă întru chipul și asemănarea lui Hristos. Este sfințirea de fapt pe care 

trebuie să o căutăm în fiecare moment al vieții noastre. 

1. Recitește Epistola către Filipeni. Care texte vorbesc despre sfințire și cele 

două aspecte ale ei? 

2. Este evident faptul că Pavel nu se mulțumește cu primul aspect al sfințirii. 

Întreaga lui epistolă pledează pentru o sfințire experiențială. Alege și 

comentează trei din textele care vorbesc despre această așteptare a lui Pavel. 

3. Cum se aplică aceste adevăruri la viața ta și la relațiile tale? 

4. Ce înveți despre sfințire din textele de mai jos? 

❑ Coloseni 1:13 

❑ 1 Corinteni 6:9–11 

❑ Romani 1:28–32 

Sfințirea pozițională deschide înaintea noastră o extraordinară perspectivă, un 

extraordinar potențial. Sfințirea experiențială ne face să ne bucurăm de această 

perspectivă și să atingem acest potențial. 
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5. Evrei 12:14 vorbește despre sfințire. La care aspect al ei se referă textul și ce 

înveți din el? 

Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos 

6. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne vede sfinți în Hristos. Cum este posibil așa 

ceva? (vezi 1 Corinteni 1:30–31) 

În Filipeni cap. 3, Pavel pune înaintea noastră idealul suprem – „să fiu găsit în El, 

nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă 

prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință.” O 

traducere alternativă a acestui text scoate în evidență un adevăr extraordinar – 

„...aceea care se capătă prin credința lui Hristos...”. Viața pe care a trăit-o 

Hristos, credința Lui desăvârșită, sfințenia Lui fără cusur I se poate atribui oricărui 

om care își pune încrederea în El. Ce extraordinar lucru e să știm că, atunci când 

Dumnezeu se uită la oricare dintre copiii lui de pe acest Pământ, El de fapt Îl vede 

pe Hristos. Noi putem fi plăcuți înaintea lor pentru că ne-am identificat cu Cel în 

care Tatăl Își găsește toată plăcerea. 

7. Cine trebuie să împlinească porunca din Filipeni 1:21? Oare doar diaconii și 

prezbiterii unei biserici? Ce urmărește Pavel chiar și prin salutul de încheiere? 

Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus 

Termenul tradus de Cornilescu prin „sănătate” este un termen general de salut 

folosit în multe din epistolele pauline. Să dăm însă credit modului în care traduce 

Cornilescu, ca pretext pentru a recapitula împreună cartea tocmai studiată. Acolo 

unde este nevoie de „sănătate” în prealabil există o boală... 

8. Problemele din Filipi sunt clar evidențiate în texte ca și cele din Filipeni 1:27–

30; 2:1–4; 4:1–2. Cum ai defini boala bisericii din Filipi în lumina acestor 

texte? 

9. Care este soluția pe care le-o oferă Pavel pentru vindecare? 

Biserica lui Hristos este slujită și cârmuită de un grup de slujitori, nu de unul 

singur, iar aceștia trebuie să învețe să lucreze în echipă. Echipa este acel grup de 

oameni, adunați în jurul unui scop comun, animați de o motivație corectă și care 

plătesc prețul unei bune comunicări în vederea realizării scopului. Biserica din 

Filipi era amenințată de moartea adusă de competiția afirmării de sine. Însă 

pericolul ne paște și pe noi, nu numai pe ei. Întrebarea este cum vom contracara 

această amenințare? 

❑ Filipeni 1:3–11 – Deosebind lucrurile alese, vă veți păstra curați, 

credincioși și roditori și veți rămâne astfel părtași la Evanghelie. 

❑ Filipeni 1:12–26 – Fiind convinși că circumstanțele adverse nu pot opri 

înaintarea Evangheliei, dacă ea este curată și completă. 
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❑ Filipeni 1:27–2:18 – Luptând în unitate pentru Evanghelie, lăsându-ne 

încurajați de modelul lui Hristos. 

❑ Filipeni 2:19–30 – Prețuind pe oamenii care se jertfesc cu bucurie pentru 

lucrul lui Hristos și urmându-le exemplul. 

❑ Filipeni 3:1–4:1 – Bucurându-ne de Domnul, nu de gunoaie, având ochii 

ațintiți pe premiul chemării cerești. 

❑ Filipeni 4:2–9 – Rămânând tari în Domnul și învățând să rezolvăm 

disensiunile ce apar între noi. 

❑ Filipeni 4:10–19 – Fiind mulțumiți cu starea în care ne aflăm și 

mulțumitori lui Hristos pentru pentru toți cei care iau parte la înaintarea 

Evangheliei. 

❑ Filipeni 4:20–23 – Încurajându-ne unii pe alții, ca să ne atingem 

potențialul pe care îl avem în Hristos. 

Așadar, sfinți în Hristos, episcopi și diaconi, vom fi dimpreună părtași la o 

Evanghelie biruitoare în circumstanțe adverse, DOAR DACĂ ne vom purta într-

un chip vrednic de Evanghelie. 

În finalul studiului, meditează la fiecare din ideile centrale ale pasajelor de mai 

sus și adu-ți aminte de ceea ce ai învățat parcurgând această carte. Oprește-te mai 

ales asupra acelor adevăruri care simți că se leagă cel mai mult de situația ta 

prezentă. Nu uita, sfințirea trebuie să fie o stare pe care o experimentăm zilnic. 

Dacă Dumnezeu a hotărât ca pentru câteva luni din viața ta să interacționezi cu 

această carte, cu siguranță că El vrea să te cheme mai aproape de El și să îți 

descopere ce trebuie să schimbi în viața ta în baza Cuvântului Său. 

Cartea Filipeni este adresată unei comunități, nu unor indivizi. Care este aplicația 

principală cu care ați rămas ca și grup / familie / biserică în urma studierii acestei 

cărți? 


