
Filipeni 1:1-2 - Salut introductiv: Slujitori – Adunare - Dumnezeu 

I. Caracterul spiritual al slujitorilor (două detalii) 

1. Numele lor: „Pavel şi Timotei” 

2. Statutul lor: „robi ai lui Isus Hristos” (două caracteristici) 

  a. Smerenia lor 

  b. Slujirea lor  

 

II. Componența structurală a adunării (trei categorii) 

1. Sfinții (credincioșii): „către toţi sfinţii” 

 a. Localizarea spirituală: „în Hristos Isus” 

 b. Localizarea spațială: „care sunt în Filipi” 

2. Supraveghetorii (episcopii): „împreună cu episcopii” 

3. Slujitori (diaconii): „și diaconii” 

 

III. Comunicarea suverană a lui Dumnezeu 

1. Substanța mesajului (două elemente) 

 a. Rădăcina spirituală: „har vouă” 

 b. Roada spirituală: „și pace” 

2. Sursa mesajului  

 a. Proiectantul spiritual: „de la Dumnezeu, Tatăl nostru” 

  i. Titlul regal: „de la Dumnezeu” 

  ii. Titlul relațional: „Tatăl nostru” 

 b. Producătorul spiritual: „și de la Domnul Isus Hristos” 

  i. Monarhul: „Domnul” 

  ii. Mântuitorul: „Isus” 

  iii. Mesia: „Hristos” 

 

 



Filipeni 1:3-11 – Părtășia cu Evanghelia  

I. Mulțumire pentru comuniunea la Evanghelie – vv.3-8 

1. Aducerea aminte 

i. Direcția mulțumirii: „Mulţumesc Dumnezeului meu” 

ii. Susținerea mulțumirii: „pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi." 

iii. Perseverența în mulțumire: „în toate rugăciunile mele” 

iv. Magnitudinea mulțumirii: „mă rog pentru voi toți” 

2. Bucuria pentru partea la Evanghelie: „mă rog pentru voi toți cu bucurie ...” 

 a. Perspectiva umană: perseverența în har 

i. Concepția comuniunii: „pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea dintâi zi” 

 ii. Continuitatea comuniunii: „din cea dintâi zi până acum” 

 b. Perspectiva divină: păstrarea în har 

i. Debutul lucrării: „Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare” 

ii. Desăvârșirea lucrării: „o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” 

3. Dragostea pentru părtășia la Evanghelie  

 a. Raportarea apostolului: 

  i. Percepția mentală: „este drept să gândesc astfel despre voi toți” 

  ii. Păstrarea în inimă: „fiindcă vă port în inima mea” (două motive) 

 b. Motivația apostolului (părtășia în har) 

  i. Părtășia în suferințele Evangheliei: „întrucât, atât în lanțurile mele” 

 ii. Părtășia în susținerea Evangheliei :  

  (i) Apărarea Evangheliei: „cât și în apărarea” 

(ii) Avansarea Evangheliei: „și întărirea Evangheliei voi sunteți toți părtași 

aceluiași har” 

II. Mijlocire pentru creșterea dragostei – vv.9-11 –  

1. Motivația apostolică: „Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus 

Hristos.” (patru caracteristici ale iubirii sale) 

a. Sinceră: „căci martori îmi este Dumnezeu că vă iubesc” 

b. Supremă: „vă iubesc pe toți” 



c. Specială: „cu o dragoste nespusă” 

d. Spirituală: „în Isus Hristos” 

2. Mijlocirea apostolică: „Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult” 

a. Sfera creșterii 

i. Cunoștință: „în cunoştinţă”  

ii. Pricepere: „şi orice pricepere” 

b. Secvențele creșterii (trei faze) 

i. Separarea lucrurilor alese: „ca să deosebiţi lucrurile alese” 

ii. Sfințenie: „pentru ca să fiţi curaţi” 

iii. Stabilitate până la capăt: „şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos” 

c. Susținerea creșterii (umplerea cu două aspecte) 

i. Substanța umplerii: „plini de roada neprihănirii” 

ii. Sursa umplerii: „prin Isus Hristos” 

d. Scopul creșterii: 

i. Slava: „spre slava” 

ii. Lauda: „şi lauda lui Dumnezeu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 1:12-26 – Persecuția pentru Evanghelie: „vreau să știți fraților, că 

împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei” 

I. Împrăștierea veștii: „toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos.” 

i. Pretoriu: „în adevăr, în toată curtea împărătească” 

ii. Pretutindeni: „și pretutindeni aiurea” 

II. Îmbărbătarea fraților (două faze):  

i. Îmbărbătare: „și cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele” 

ii. Încurajare: „au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu” 

1. MOTIVAȚIILE MĂRTURISITORILOR 

A. Motivațiile comparate (v.15) 

a. Motivații drăcești: „unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de 

ceartă” 

 b. Motivații duhovnicești: „dar alții, din bunăvoință” 

B. Motivațiile în relație cu apostolul comparate 

a. Autenticii:  

i. Motivația dragostei: „aceştia din urmă lucrează din dragoste” 

ii. Relația cu apostolul: „unii care ştiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei” 

b: Falșii 

i. Motivația: „cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat” 

ii. Relația cu apostolul: „ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.” 

2. MESAJUL MĂRTURISITORILOR 

a. Esența mesajului: „Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit.” 

b. Efectul mesajului:  

i. Bucuria prezentă: „Eu mă bucur de lucrul acesta” 

ii. Bucuria persistentă: „şi mă voi bucura. " 

III. Încredințarea personală:  „Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea” 

1. Realizarea eliberării sale (două metode):  

A. Rugăciunile fraților: „prin rugăciunile voastre” 

B. Ajutorul Duhului:  „și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.”  



2. Temelia convingerii sale (două prezentări): 

A. Expunerea principiului proslăvirii 

a. Negativ: Pavel nu e rușinat: „Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine 

cu nimic;” 

b. Pozitiv: Hristos este proslăvit: „ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu 

îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea.” 

 - continuitatea proslăvirii: „ci că acum, ca totdeauna” 

 - convingerea proslăvirii: „cu îndrăzneală” 

 - contextul proslăvirii: „în trupul meu” 

 - consecvența proslăvirii: „fie prin viața mea, fie prin moartea mea” 

 B. Explicarea principiului proslăvirii 

  a. Trăirea: „Căci pentru mine a trăi este Hristos” 

b. Moartea: „și a muri este un câștig.” 

 C. Expunerea paradoxului (două expuneri): 

a. Nehotărârea: „Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce 

trebuie să aleg.” 

b. Presiunea: „Sunt strâns din două părți” (două părți) 

a. Ce este mai bine pentru el: „aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos; 

căci ar fi cu mult mai bine;” 

b. Ce este mai bine pentru ei: „dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în 

trup.” (două motive) 

i. Progresul credinței: Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu 

voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre;” 

ii. Proslăvirea lui Hristos: „pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți 

în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos.” 

 

 

 

 

 



Filipeni 1:27-30 – Purtarea vrednică de Evanghelie: „Numai purtaţi-vă într-un 

chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” 

1. Luptă continuă: „pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre 

voi” 

2. Luptă stabilă: „rămâneţi tari în acelaşi duh” 

3. Luptă comună: „în același duh și că lupta cu un suflet” 

4. Luptă spirituală: „şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei” 

5. Luptă curajoasă: „fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici” (trei motive) 

 a. Suferința pentru Hristos dezvăluie destinul veșnic: 

i. Potrivnici: „lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare” 

ii. Credincioși: „şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu.” 

b. Suferința pentru Hristos este un har de la Dumnezeu (trei haruri) 

i. Credința: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El” 

ii. Suferința: „ci să şi pătimiţi pentru El” 

iii. Lupta: „şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă” 

i. Văzută: „pe care aţi văzut-o la mine” 

ii. Vestită: „şi pe care auziţi că o duc şi acum. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 2:1-11 – Închinarea prin smerenia lui Hristos 

I. Conținutul închinării (v.1) 

a. Îndemnare: „Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos” 

b. Îmbărbătare: „dacă este vreo mângâiere în dragoste” 

c. Împărtășire: „dacă este vreo legătură a Duhului” 

d. Întrajutorare: „dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare” 

II. Caracteristicile închinării (v.2-3) 

I. Unitate în închinare: „faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi” (v.2) 

a. „o simţire” 

b. „o dragoste” 

c. „un suflet” 

d. „şi un gând” 

II. Smerenie în închinare (v.3-11) 

1. Manifestarea smereniei (două prezentări) 

A. Opțiunea superiorității: „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă” 

B. Opțiunea smereniei:  „ci, în smerenie” 

a. Concepția asupra celuilalt: „fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi." 

b. Căutarea foloaselor celuilalt: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele 

altora.” 

2. Modelul smereniei: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus” (trei faze consecutive) 

A. Smerenia apreciază Dumnezeirea :  

a. Egalitatea a fost autentică: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu” 

b. Egalitatea a fost apreciată: „totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 

Dumnezeu" 

B. Smerenia acceptă dezbrăcarea supremă (două faze): „ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi” 

 a. Întruparea Domnului Isus 

i. Chipul de rob: „şi a luat un chip de rob” 

ii. Asemănarea oamenilor: „făcându-Se asemenea oamenilor" 

iii. Înțelegerea oamenilor: „La înfăţişare a fost găsit ca un om” 



b. Înjunghierea Domnului Isus: „S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte 

de cruce”     

C. Smerenia aduce Domnia supremă (două faze):  

a. Înălțarea divină:  

i. Înălțarea supremă: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult” 

ii. Înălțarea „şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume” 

b. Închinarea creației:  

i. Plecarea: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de 

pe pământ şi de sub pământ” 

ii. Proclamarea: „şi orice limbă să mărturisească” 

(i) Scopul proclamării: „spre slava lui Dumnezeu Tatăl” 

(ii) Substanța proclamării: „că Isus Hristos este Domnul." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 3:12 – 13 – Progresul mântuirii („perseverarea în har”):  

I. Motivația perseverării: „Astfel dar, preaiubiţilor” 

II. Manifestarea perseverării 

1. Implicarea umană în perseverare (trei caracteristici): 

a. Ascultare: „Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători” 

b. Acționare: „duceţi până la capăt mântuirea voastră” (două implicații) 

 i. Efortul personal: „duceți” 

 ii. Efortul perseverent: „până la capăt”  

c. Reverență: „cu frică şi cutremur” 

d. Sinceritate: „nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.” 

2. Implicarea divină în perseverare (cinci aspecte):  

a. Persoana divină implicată: „Căci Dumnezeu este Acela care” 

b. Puterea divină irezistibilă: „lucrează în voi” 

c. Prezența divină interioară: „în voi” 

d. Plăcerea divină este impulsul: „şi vă dă, după plăcerea Lui” 

e. Planul divin este (două daruri):  

i. Aspirații duhovnicești: „şi voinţa”  

ii. Acțiuni duhovnicești: „şi înfăptuirea." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 3:14-16 – Pocăiți fără cârtiri 

1. Mandatul: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli" 

2. Motivațiile:  

a. Sfințirea personală: „ca să fiţi fără prihană şi curaţi” 

b. Semănarea cu Dumnezeu: „copii ai lui Dumnezeu” 

c. Separarea de lume: „fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat” 

d. Strălucirea în lume: „în care străluciţi ca nişte lumini în lume ţinând sus Cuvântul vieţii" 

 i. Modalitatea: „ținând sus Cuvântul vieții” 

 ii. Modelul: „ca nișe lumini” 

 iii. Menirea: „lumini” și „vieții” 

e. Socotirea în ziua lui Hristos: „aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu 

m-am ostenit în zadar." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 3:19-30 – Slujitori  

Timotei – 3:19-24 

1. Delegarea lui Timotei: 

a. Providența trimiterii: „Nădăjduiesc în Domnul Isus” 

b. Momentul trimiterii: „să vă trimit în curând pe Timotei” 

c. Scopul trimiterii: „ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi. " 

2. Descrierea lui Timotei   

a. Împărtășea simțirile apostolului (sensibil): „Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtăşească simţirile ca 

el” 

b. Îngrijea de starea adunării (altruist): „şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept, toţi 

umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos." 

c. Înainta cu Evanghelia (evanghelist): „Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un 

rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.” 

 i. Râvnă: „știți râvna lui” 

 ii. Rezistență: „râvna lui încercată” 

d. Împărtășea lucrarea cu alții (colaborator): „cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu 

mine pentru înaintarea Evangheliei.” 

 i. Modelul copilului (smerenia discipolului): „ca un copil cu tatăl lui”  

 ii. Modelul sclavului (epuizarea robului): „a lucrat ca un rob” 

3. Dorința   

a. Speranța trimiterii delegatului: „Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce 

întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. " 

b. Credința venirii personale: „Şi am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu." 

 

 

 

 

 

 

 



Epafrodit – 2:25-30 

I. Portretul slujitorului: „am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit” 

 a. În relație cu colaboratul: 

a. Legăturile lor (două legături): 

i. În trupul Domnului Isus: „fratele” 

ii. În lucrarea Domnului Isus: „și tovarășul meu” 

b. Lucrarea lor (două aspecte):  

i. Lucru: „de lucru” 

ii. Luptă: „și de luptă” 

 b. În relație cu comunitatea:  

i. Statutul: „trimisul și slujitorul vostru” 

ii. Scopul: „pentru nevoile mele” 

 

II. Problemele slujitorului  

1. Dorința lui: „Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toţi” 

2. Durerea lui: „şi era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav” 

 a. Boala lui: „Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte” 

b. Vindecarea lui (două motive) 

  - pentru cel bolnav: „dar Dumnezeu a avut milă de el” 

- pentru colaborator: „Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste 

întristare” 

3. Despărțirea lui 

a. Bucuria bisericii: „L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi” 

b. Liniștirea apostolului: „şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit. "  

 

III. Primirea slujitorului: 

1. Primirea: „Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria” 

a. Spirituală: „în Domnul” 



b. Satisfăcută: „cu toată bucuria”  

2. Prețuirea:  

a. Mandatul prețuirii: „şi preţuiţi pe astfel de oameni” 

b. Motivele prețuirii:  

i. Dedicarea lui: „a fost el aproape de moarte şi şi-a pus viaţa în joc” 

ii. Determinarea lui:  

- Pentru Hristos: „Căci pentru lucrul lui Hristos” 

- Pentru slujitori: „ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 3:1-21 – Trăsăturile unei vieți transformate  

I. PROSLĂVIREA (închinarea față de Dumnezeu) – vv.7-12 

I. Îndemnul la bucurie: „Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul.” 

II. Îndemnul la precauție: „Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de 

folos.” 

1. Închinătorii adversari:  

i. Câini: „Păziţi-vă de câinii aceia” 

ii. Lucrătorii răi: „păziţi-vă de lucrătorii aceia răi” 

iii. Scrijeliții: „păziţi-vă de scrijeliţii aceia!” 

2. Închinătorii autentici: „Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi” 

 A. Slujirea: „care slujim” 

a. Direcția slujirii: „lui Dumnezeu” 

b. Duhul slujirii: „prin Duhul lui Dumnezeu” 

B. Lauda: „care ne lăudăm în Hristos Isus” 

C. Încrederea:  

a. Credincioșii: „şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.” 

  b. Exemplul personal: 

i. „Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti.” 

ii. „Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult” 

1. Circumcizia: „eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi” 

2. Poporul (trei detalii): 

a. Naționalitatea: „din neamul lui Israel” 

b. Seminția: „din seminţia lui Beniamin” 

c. Strămoșii: „evreu din evrei” 

3. Religia (trei detalii) 

a. Partida religioasă: „în ceea ce priveşte Legea, fariseu” 

b. Protejarea religiei: „în ceea ce priveşte râvna, prigonitor al 

Bisericii” 



c. Practicarea religiei: „cu privire la neprihănirea pe care o dă 

Legea, fără prihană.” 

 

II. POCĂINȚA (întoarcerea la Dumnezeu) – vv.7-12 

1. Transformarea concepției (două momente): 

A. Trecut:  

i. Manifestarea: „Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere” 

ii. Motivația: „din pricina lui Hristos.” 

B. Prezent:   

 i. Manifestarea: „Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere” 

ii. Motivația: „faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu.” 

2. Transformarea completă : 

A. Manifestarea 

a. Pierderea absolută: „Pentru El am pierdut toate” 

b. Percepția atașată: „şi le socotesc ca un gunoi” 

B. Motivele:  

a. Câștigarea lui Hristos: „ca să câştig pe Hristos” 

b. Conectarea cu Hristos: „şi să fiu găsit în El” (două prezentări a justificării)  

i. Neprihănirea omului prin lege: nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea” 

ii. Neprihănirea Domnului prin credință: „ci aceea care se capătă” 

(i) Credința neprihănirii: „prin credinţa în Hristos” 

(ii) Darul neprihănirii:  

- partea divină: „neprihănirea pe care o dă Dumnezeu” 

- partea umană: „prin credinţă.” 

c. Cunoașterea lui Hristos: „Şi să-L cunosc pe El” (părtășia cu Hristos) 

I. Secvențele cunoașterii Sale:  

i. Puterea învierii: „şi puterea învierii Lui” 

ii. Părtășia suferințelor: „şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu 

moartea Lui” 



II. Scopul cunoașterii Sale: „ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din 

morţi.” 

 

III. PREMIUL (înaintarea către Dumnezeu) – vv.13-18 

I. Modelul apostolului 

1. Prezentarea inițială 

A. Acceptarea realității (două scopuri):  

a. Lipsa premiului: „Nu că am şi câştigat premiul” 

b. Lipsa desăvârșirii: „sau că am şi ajuns desăvârşit” 

B. Alergarea: „dar alerg înainte” 

a. Scopul alergării: „dar alerg înainte căutând să-l apuc” 

b. Startul alergării: „întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.” 

2. Prezentarea secundară 

A. Acceptarea realității: „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă” 

B. Alergarea pentru premiu: „alerg spre ţintă” 

 a. Metoda alergării (două părți):  

i. Abandonarea trecutului: „uitând ce este în urma mea” 

ii. Aruncarea înainte: „şi aruncându-mă spre ce este înainte” 

b. Motivul alergării: „alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti” (patru caracteristici) 

i. Premiul este oferit în chemare: „premiul chemării” 

ii. Premiul este oferit în ceruri: „premiul chemării cerești” 

iii. Premiul este oferit de Dumnezeu: „a lui Dumnezeu” 

iv. Premiul este oferit în Hristos: „în Hristos Isus.” 

II. Mandatul adunării:  

1. Porunca: „Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi” 

2. Problema: „şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această 

privinţă.” 

3. Purtarea: „Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.” 

4. Portretele:  



A. Modelul pozitiv (două exemple) 

a. Modelul apostolului: „Urmaţi-mă pe mine, fraţilor” 

b. Modelul fraților:  „şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi”  

B. Modelul negativ (trei atitudini)  

a. Apostolul îi punctează: „Căci v-am spus de multe ori şi vă mai spun şi acum” 

b. Apostolul îi plânge: „plângând”:  

c. Apostolul îi portretizează: 

i. Compania lor: „sunt mulţi” 

ii. Conduita lor: „care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.” 

iii. Distrugerea lor: „Sfârşitul lor va fi pierzarea.” 

iv. Dumnezeul lor: „Dumnezeul lor este pântecele” 

v. Gloria lor: „şi slava lor este în ruşinea lor” 

vi. Preocuparea lor: „şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.” 

5. Perspectiva:  

a. Cetățenia cerului: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri” 

b. Așteptarea mântuirii:  „de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” 

c. Transformarea trupului: „El va schimba trupul stării noastre smerite” 

i. Modelul transformării: „şi-l va face asemenea trupului slavei Sale” 

ii. Metoda transformării: „prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate 

lucrurile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 4:1-3 – Practici esențiale 

1. Perseverență solidă: „De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi, bucuria şi cununa mea, rămâneţi 

astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!” 

 a. Preaiubiți și mult doriți: „preaiubiţii şi mult doriţii mei fraţi” 

 b. Bucuria și cununa: „bucuria şi cununa mea” 

2. Perspectivă spirituală: „Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul.” 

3. Purtare de grijă sensibilă:   

a. Mandatul sprijinirii: „Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul” 

i. Femeile: „femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie” 

ii. Tovarășii: „cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei ale căror nume sunt scrise în 

cartea vieţii.” 

 b. Motivațiile sprijinirii:  

  i. Colaboratori în Evanghelie: „au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie” 

  ii. Consemnați în cartea vieții: „ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 4:4-9 – Porunci și privilegii 

1. Bucuria lăuntrică: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!  

 a. Continuitatea: „Bucuraţi-vă totdeauna” 

 b. Contextul: „în Domnul” 

2. Bândețea față de oameni:  

a. Manifestarea: „Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii.” 

b. Motivația: „Domnul este aproape.” 

3. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu:  

 a. Eliberarea în rugăciune: „Nu vă îngrijoraţi de nimic” 

b. Motivele în rugăciune: „ci, în orice lucru” 

c. Direcția în rugăciune: „aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu” 

d. Exprimările în rugăciune: „prin rugăciuni şi cereri” 

e. Atitudinea în rugăciune : „cu mulţumiri” 

 f. Pacea în rugăciune: „Şi pacea lui Dumnezeu” (patru aspecte ale protecției) 

i. Suficiența protecției: „care întrece orice pricepere” 

ii. Suveranitatea protecției: „vă va păzi” 

iii. Spiritualitatea protecției: „inimile şi gândurile” 

iv. Sfera protecției.  „în Hristos Isus.” 

4. Perceperea principiilor: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 

drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice 

laudă, aceea să vă însufleţească.  

5. Practicarea Cuvântului (două metode pedagogice):  

A. Pedagogia apostolică: „Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, 

faceţi.” 

 b. Teoretică:    

i. Învățarea: „Ce aţi învăţat” 

  ii. Însușirea: „ce aţi primit şi auzit de la mine”   

 b. Practică: „şi ce aţi văzut în mine” 

B. Prezența lui Dumnezeu: „Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. 



Filipeni 4:10-20 – Cum să răspunzi la darurile materiale  

 

I. Bucuria – v.10 

a. Entuziasmată: „Am avut o mare bucurie” 

b. Spirituală: „în Domnul” 

c. Sensibilă 

i. Înțelege simțămintele lor: „că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele 

voastre faţă de mine.  

ii. Înțelege preocuparea lor: „Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.” 

 

II. Mulțumirea – vv.11-13 

1. Principiul: „Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu 

starea în care mă găsesc.” 

2. Progresia: „căci m-am deprins să fiu mulţumit” 

3. Practica:  

a. Stări opuse: „Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug” 

b. Situații opuse (deprindere): „În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu 

în belşug şi să fiu în lipsă.” 

4. Puterea: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.”  

 

III. Apreciere – vv.14-18 

1. Sensibilitate în dăruire: „Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea.” 

2. Unicitatea în dăruire: „Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din 

Macedonia, nicio Biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi.  

3. Constanța în dăruire: „Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile 

mele.” 

4. Inițiativa în dăruire (două variante) 

a. Materiale: „Nu că umblu după daruri.” 

b. Spirituale: „Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru.” 



5. Cantitatea în dăruire: „Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-

aţi trimis…” 

6. Calitatea spirituală în dăruire:  

a. „un miros de bună mireasmă” 

b. „o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.” 

 

IV. Binecuvântarea – v.19: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească” 

a. Magnitudinea purtării de grijă: „de toate trebuinţele voastre” 

b. Măsura purtării de grijă: „după bogăţia Sa, în slavă” 

c. Mijlocitorul purtării de grijă: „în Isus Hristos.” 

 

V. Glorificarea v.20: „A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filipeni 4:21-23 – Salut final 

1. Sănătate 

 a. Apostolul: „Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.” 

 b. Frații: „Fraţii care sunt cu mine vă trimit sănătate.” 

 c. Sfinții: „Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului.” 

2. Harul: „Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin." 


