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Epistola către Filipeni
1

aşa cum drept este să gândesc eu despre voi toţi; pentru că pe voi toţi vă am
Salutare. Rugăciunea lui Pavel la inimă, cei ce sunteţi cu mine părtaşi
pentru Filipeni. „Pentru mine a ai harului, şi în lanţurile mele, şi în
apărarea şi întărirea Evangheliei.
trăi este Hristos.”
7

Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hris- 8 Martor îmi este Dumnezeu că pe toţi
tos Iisus, tuturor sﬁnţilor întru Hris- vă doresc în dorul lui Hristos Iisus.
tos Iisus care sunt în Filipi împreună 9 Şi aceasta mă rog: ca iubirea voastră încă mai mult şi mai mult să prisocu episcopii1 şi diaconii [lor]:
sească întru cunoştinţă3 şi’ntru toată
2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tapriceperea4 ,
tăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
1

Mulţumesc Dumnezeului meu ori de 10 să le osebiţi pe cele ce sunt mai bune,
pentru ca să ﬁţi voi curaţi şi nepoticcâte ori îmi amintesc de voi.
niţi5 în ziua lui Hristos,
4 Întotdeauna în toate rugăciunile
11 plini de roada dreptăţii care vine
mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie
prin Iisus Hristos spre slava şi lauda
5 din pricina părtăşiei voastre la Evan- lui Dumnezeu.
ghelie, din ziua cea dintâi până acum,
12 Dar vreau să ştiţi, fraţilor, că cele
6 încredinţat ﬁind eu de aceasta: cel petrecute cu mine6 s’au întors mai decare a început în voi lucrul cel bun îl grabă spre sporirea Evangheliei,
va duce la capăt până în ziua lui Hris13 că lanţurile mele pe care le port întru
tos Iisus2 ,
Hristos au ajuns cunoscute întregului
pretoriu7 şi tuturor celorlalţi;
1 În cazul de faţă, cuvântul episcopi (de la
3

epískopos = supraveghetor, protector) îi desemnează pe preoţii de vază (presbiterii hirotoniţi în
treapta preoţiei) care aveau menirea de a conduce comunitatea (vezi şi 1 Tim 3, 1); din rândul
lor vor ﬁ recrutaţi episcopii propriu-zişi, pe măsură ce apostolii vor simţi nevoia unor succesori
direcţi. Acesta este primul text care atestă limpede existenţa celor două trepte harice în Biserica primară: preoţi şi diaconi.
2 = Ziua celei de A Doua Veniri, întru slavă, a
Domnului (perspectivă constantă în scrierile lui
Pavel).

3 Înţelesul exact: facultatea de a recunoaşte
ceva în ceva.
4 = Capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe; clarviziune.
5 = Nepoticnit (în sensul exact): cel ce la capătul drumului nu prezintă răni sau semne ale
unor căderi.
6 = Arestarea şi detenţia lui Pavel, ca şi procesul care-l aşteaptă.
7 = Garda pretoriană; garnizoana care asigura
paza palatului imperial din Roma. Într’o capi-
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14 şi cei mai mulţi dintre fraţi, încredin-

22 Dar dacă a trăi în trup înseamnă a-i
ţare având în Domnul prin lanţurile da lucrării mele roadă, atunci nu ştiu
mele, cu mult mai mult îndrăznesc să ce voi alege.
grăiască fără teamă cuvântul lui Dum- 23 Sunt strâns din două părţi: am donezeu.
rinţa să mă despart de trup9 şi să ﬁu
15 Unii, e drept, Îl propovăduiesc pe împreună cu Hristos, că e cu mult mai
Hristos prin invidie şi prin ceartă, dar bine;
alţii prin bunăvoinţă;
24 dar să rămân în trup e mai de trebu16 unii o fac din iubire, ştiind că eu stau inţă, de dragul vostru.
25 Şi încredinţat ﬁind eu de aceasta,
aici pentru apărarea Evangheliei;
ştiu
că voi rămâne şi că voi petrece cu
8
17 alţii însă din invidie Îl vestesc pe
voi
cu
toţi spre propăşirea voastră şi
Hristos, nu cu gânduri curate, ci socospre
bucuria
credinţei,
tind să-mi sporească necazul în lanţu26 pentru ca lauda voastră’ntru mine să
rile mele.
prisosească’n Hristos Iisus prin reveni18 Dar ce-i cu asta? Nimic altceva derea mea la voi.
cât că’n tot chipul, ﬁe din făţărnicie,
ﬁe’ntru adevăr, Hristos Se propovădu- 27 Numa’ să vă purtaţi în chip vrednic
ieşte, şi’ntru aceasta mă bucur. Şi încă de Evanghelia lui Hristos, pentru ca,
ﬁe venind eu şi văzându-vă, ﬁe neﬁind
mă voi bucura,
de faţă, să aud despre voi că staţi cu
19 ﬁindcă ştiu că aceasta îmi va ﬁ mie
tărie într’un singur duh, într’un sinspre mântuire, prin rugăciunile voas- gur suﬂet luptându-vă împreună pentre şi cu ajutorul Duhului lui Iisus tru credinţa Evangheliei,
Hristos,
28 fără ca’ntru ceva să vă înfricoşaţi de
20 potrivit cu aşteptarea mea stărui- cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un
toare şi cu nădejdea mea că’ntru nimic semn de pierzare, dar pentru voi, de
nu voi ﬁ ruşinat, ci că’ntru toată în- mântuire; şi aceasta, de la Dumnezeu.
drăznirea, acum ca’ntotdeauna, Hris- 29 Căci de dragul lui Hristos vi s’a dat
tos va ﬁ preamărit în trupul meu, ﬁe vouă nu numai să credeţi în El, dar şi
prin viaţă, ﬁe prin moarte;
să pătimiţi pentru El,
21 căci pentru mine a trăi este Hristos, 30 ducând aceeaşi luptă pe care-aţi
şi a muri este câştig.
văzut-o la mine şi’n care-acum auziţi
că sunt.

tală de provincie (precum Cezareea sau Efesul),
pretoriul era totalitatea curtenilor şi oﬁţerilor
din suita sau palatul guvernatorului. Pavel obişnuia să întreţină conversaţii cu ostaşii care-l păzeau; prin aceştia el pătrundea, de fapt, până’n
inima garnizoanei, în cercurile intime ale conducerii de stat.
8 Mai precis: din spirit de partizanat. Aceşti
predicatori nu profesează o învăţătură greşită,
dar fac în jurul lui Pavel o agitaţie exagerată,
inutilă şi dăunătoare, uneori chiar cu intenţia de
a-i îngreuia situaţia.

2
Smerenia creştină şi smerenia lui
Hristos. A străluci în lume ca nişte
lumini. Timotei şi Epafrodit.
9 Literal: să mă desfac (întru cele din care am
fost alcătuit); metaforic: să mor.
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Aşadar, dacă e vreun îndemn în Hris- rob, devenind asemenea oamenilor şi
tos, dacă e vreo mângâiere a iubirii, la înfăţişare aﬂându-Se ca un om;
dacă e vreo împărtăşire a Duhului, 8 S’a smerit pe Sine făcându-Se asculdacă e vreun dor şi vreo îndurare,
tător până la moarte – şi încă moarte
2 împliniţi-mi bucuria de a gândi la fel, de cruce!
de a avea aceeaşi iubire, un singur su- 9 Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaîﬂet, aceeaşi cugetare.
nălţat şi I-a dăruit Lui nume care-i mai
1

Nu faceţi nimic din duh de ceartă, presus de orice nume,
nici din slavă deşartă, ci’ntru smerenie 10 pentru ca’ntru numele lui Iisus tot
unul să-l socotească pe altul mai de cin- genunchiul să se plece, al celor cereşti,
ste decât pe el însuşi.
al celor pământeşti şi al celor dede4 Nimeni să nu caute doar spre ale sale, subt,
ci ﬁecare şi spre ale altora.
11 şi să mărturisească toată limba că
5 Aveţi în voi gândirea aceasta, care era Domn este Iisus Hristos, întru slava lui
şi în Hristos Iisus:1
Dumnezeu-Tatăl.
2
3
6 Cel ce dintru’nceput ﬁind în chipul
12 Drept aceea, iubiţii mei, aşa cum înlui Dumnezeu a socotit că a ﬁ El întoc- totdeauna m’aţi ascultat, nu numai ca
mai cu Dumnezeu nu e o prădare4 ,
atunci când eram de faţă, ci cu mult
5
7 dar S’a golit pe Sine luând chip de mai mult acum când sunt departe, cu
frică şi cu cutremur lucraţi la mântui1 Versetele următoare (6-11) alcătuiesc un
rea voastră;
3

adevărat imn, de o mare densitate terminologică
şi dogmatică.
2 Verbul ypárho e mult mai mult decât obişnuitul auxiliar (a ﬁ); el e construit pe ideea de existenţă originară, substanţială şi perpetuă, ceea
ce exclude ideea de temporalitate, inconsistenţă
sau alterare.
3 Pavel nu foloseşte cuvântul în sensul tehnic
al ﬁlosoﬁei greceşti (imagine plastică, formă exterioară), ci în sensul de natură, ﬁre, condiţie,
esenţă; mai precis, chip care traduce esenţa.
4 Faptul că Dumnezeu-Fiul este şi Se consideră pe Sine egal şi consubstanţial cu Tatăl nu
înseamnă câtuşi de puţin că Tatăl a fost deposedat de propria Sa dumnezeire („Lumină din Lumină”).
5 Verbul kenóo = a goli, a deşerta, a evacua,
a pustii, a aneantiza, a reduce la nimic, implică substantivul kénosis = kenoză, cuvânt fundamental în limbajul ortodox al teologiei Întrupării. Kenoza nu afectează unirea ipostatică
a Fiului cu Tatăl; ea exprimă doar faptul că,
pe durata Întrupării Sale, Fiul renunţă la prerogativa de a-Şi manifesta în afară dumnezeiasca Sa slavă (cu excepţia momentului intim
al schimbării la faţă), acceptând o „degradare”
treptată (Dumnezeu-om-rob-răstignit), de bună-

13 căci Dumnezeu este Cel ce’ntru voi le
lucrează şi pe „a vrea” şi pe „a lucra”,
pentru bunăvoirea Sa6 .

Pe toate să le faceţi fără murmur şi
fără socoteli7 ,

14

15 ca să ﬁţi fără prihană şi curaţi, ﬁi
ai lui Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul
unui neam sucit şi stricat, în care voi
străluciţi ca nişte luminători în lume,

voie supunându-Se Tatălui (în text, „pe Sine” e
mai mult decât un pronume reﬂexiv; termenul
sugerează voluntariatul). „A se goli pe Sine” (de
slavă) pentru a Se smeri în chipul şi condiţia robului mai înseamnă că dumnezeiasca strălucire
a Fiului nu este un veşmânt pe dinafară, care
să poată ﬁ îmbrăcat sau dezbrăcat la nevoie sau
după voie, ci un dat interior al Fiinţei divine (vezi
2 Co 4, 6 şi nota).
6 = Pentru scopul în care Dumnezeu a binevoit
asupră-ne.
7 Înţelesul exact: fără calcule (asupra foloaselor pe care le-aţi trage din ceea ce faceţi).
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cuvântul vieţii cu tărie ţinându-l trimisul vostru şi slujitorul trebuinţespre lauda mea în ziua lui Hristos, că lor mele,
nu în zadar am alergat şi nici în zadar 26 de vreme ce vă dorea pe toţi şi era
m’am ostenit.
neliniştit, ﬁindcă aţi auzit că a fost bol17 Şi chiar dac’ar ﬁ ca sângele meu să nav.
curgă8 peste prinosul şi slujba credin- 27 Şi’ntr’adevăr a fost bolnav aproape
ţei voastre, mă bucur, şi’mpreună cu de moarte; dar Dumnezeu a avut milă
voi toţi mă fericesc.
de el – şi nu numai de el, ci şi de mine,
18 Şi voi, de asemenea, bucuraţi-vă, ca să nu am întristare peste’ntristare.
şi’mpreună cu mine fericiţi-vă!
28 Aşadar, mă grăbesc să vi-l trimit în11
dărăt
, pentru ca voi, văzându-l, din
19 Dar nădăjduiesc întru Domnul Iisus
nou
să
vă bucuraţi, iar eu să ﬁu mai
că’n curând am să-l trimit la voi pe Tipuţin
întristat.
motei, pentru ca la rându-mi să prind
şi eu curaj aﬂând veşti despre voi.
29 Primiţi-l dar întru Domnul cu toată
20 Că’ntru părtăşia simţămintelor bucuria; şi pe cei ca el întru cinstire sămele nu am pe nimeni altul care din i aveţi,
inimă9 să se’ngrijească de treburile 30 ﬁindcă de dragul lucrării lui Hristos
voastre,
a fost el până aproape de moarte,
21 ﬁindcă toţi caută spre ale lor, nu spre punându-şi viaţa în primejdie ca
să’mplinească lipsa voastră în a mă
ale lui Iisus Hristos.
sluji pe mine.
22 Dar voi ştiţi cât e el de’ncercat,
16

că’ntocmai ca un copil cu tatăl său i-a
slujit Evangheliei împreună cu mine.
Pe el deci nădăjduiesc să-l trimit
de’ndată ce voi vedea ce va ﬁ cu mine.

23

Sunt însă încredinţat în Domnul că
eu însumi voi veni în curând.

24

3
Adevărata dreptate. A-L urma pe
Hristos.

1 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă’ntru
Am socotit că-i de trebuinţă să Domnul! Ca să vă scriu aceleaşi luvi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu cruri1 , mie nu-mi este greu, iar vouă
şi
împreună-cu-mine-lucrător
şi vă este întărire.
împreună-cu-mine-luptător10 , dar şi
2 Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucră8 Literal: chiar dac’ar ﬁ să mă ofer pe mine
torii cei răi! Păziţi-vă de’mprejurul tăînsumi ca pe o libaţie sacriﬁcială (libaţie = văr- ierii2 !,

25

sarea unui lichid – apă, vin, lacrimi, sânge – deasupra unei ofrande rituale; la noi, obiceiul de a
vărsa puţin vin pe colivă – sau pe pământ – în
amintirea morţilor).
9 = În mod ﬁresc; cu sinceritate, fără interese
personale.
10 Literal: comiliton; camarad de arme. Misiunea creştină e deseori văzută de Pavel ca o permanentă campanie militară, din care-şi extrage
şi limbajul (vezi în special Ef 6, 13-17).

11 Textual: l-am trimis mai degrabă. Trecutul
verbului devansează momentul sosirii în Filipi a
lui Epafrodit, purtătorul epistolei.
1 După unii comentatori, posibilă aluzie la o
epistolă care nu s’a păstrat.
2 Între acest termen (katatomé) şi cel din versetul următor (peritomé) e un sarcastic joc de
cuvinte prin care Pavel asociază circumcizia iudaică (mai precis, pe cea a iudaizanţilor) cu auto-
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pentru că noi suntem tăie- vreme ce şi eu dobândit am fost de
rea’mprejur, noi, cei ce’n duh Îi Hristos Iisus.
slujim lui Dumnezeu şi ne lăudăm
13 Fraţilor, eu încă nu socotesc s’o ﬁ doîntru Hristos Iisus şi nu ne bizuim pe
bândit, dar una fac: uitând cele ce sunt
3
trup ,
în urma mea şi tinzând la cele dina4 deşi eu aş putea să mă bizui şi pe inte,
trup. Dacă vreun altul socoteşte că
se poate bizui pe trup, eu cu atât mai 14 alerg la ţintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos
mult:
Iisus.
5 tăiat împrejur la opt zile; din neamul
lui Israel; din seminţia lui Veniamin; 15 Aşadar, câţi suntem desăvârşiţi, pe
evreu din Evrei; după lege, fariseu;
aceasta s’o gândim; şi dacă gândiţi
6 după râvnă, prigonitor al Bisericii; ceva în alt fel, Dumnezeu v’o va descodupă dreptatea cea din lege, fără pri- peri şi pe aceasta.
hană.
16 Dar de acolo de unde am ajuns, să
3

Dar cele ce-mi erau mie câştig, pe urmăm acelaşi dreptar, să gândim la
acestea le-am socotit pentru Hristos fel.
pagubă.
4
17 Fiţi laolaltă următorii mei, fraţilor,
8 Mai mult însă, eu pe toate le socoşi uitaţi-vă la aceia care se poartă aşa
tesc pagubă faţă de nepreţuitul preţ al cum aveţi voi pildă de la noi.
cunoaşterii lui Hristos Iisus, Domnul
meu, de dragul Căruia m’am lăsat pă- 18 Fiindcă mulţi – despre care v’am vorgubit de toate şi le socotesc drept gu- bit adeseori, iar acum v’o spun chiar
noaie pentru ca să-L câştig pe Hristos plângând – se poartă ca duşmani ai
crucii lui Hristos.
9 şi să mă aﬂu întru El, având nu propria mea îndreptăţire, cea din lege, 19 Sfârşitul lor este pieirea; dumnezeul
ci pe aceea care este prin credinţa în lor este pântecele; iar slava lor, întru
Hristos, îndreptăţirea cea de la Dum- ruşinea lor; ei pe cele pământeşti le cunezeu, întemeiată pe credinţă,
getă.
10 ca să-L cunosc pe El şi puterea în20 Căci pentru noi, cetatea noastră e
vierii Lui şi părtăşia la patimile Lui; de la’nceput în ceruri, de unde-L şi aşasemănându-mă cu moartea Lui,
teptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus
7

să pot ajunge cumva la învierea cea
din morţi.
11

Hristos,

21 Care va schimba trupul nostru de
Nu că am şi dobândit-o sau că de smerenie spre a-l face după chipul trupe-acum am ajuns la desăvârşire; dar pului Său de slavă, potrivit cu lucrarea
o urmăresc, că doar o voi dobândi, de puterii Lui ca pe toate Sieşi să le supună.
mutilările corporale din ritualurile orgiastice pă12

gâne (vezi şi Ga 5, 12 şi nota).
3 = Nu punem preţ pe circumcizie ca semn de
apartenenţă la poporul lui Dumnezeu.

4 Şi

aici, a urma = a imita.
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4

şeşte toată mintea, să vă păzească inimile şi cugetele întru Hristos Iisus.

Sfaturi şi îndemnuri. Pavel con- 8 Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate,
ﬁrmă darul Filipenilor. Urări şi câte sunt de cinste, câte sunt drepte,
salutări.
câte sunt curate, câte sunt vrednice de
1 Aşadar, fraţii mei iubiţi şi mult do- iubire, câte sunt cu nume bun, dacă-i
riţi, bucuria mea şi cununa mea, aşa virtute şi dacă-i de laudă, pe acestea
să le gândiţi.
să staţi întru Domnul, iubiţilor!
O rog mult pe Evodia şi mult o rog pe 9 Cele ce-aţi învăţat şi-aţi primit şi-aţi
Sintihia1 să aibă aceleaşi gânduri în- auzit şi-aţi văzut la mine, pe acestea
să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va ﬁ cu
tru Domnul;
voi.
3 te rog de asemenea şi pe tine, adevăratule Sizig2 , ajută-le şi tu, ca unora 10 Mult m’am bucurat în Domnul că din
care laolaltă cu mine s’au luptat întru nou a’nﬂorit purtarea voastră de grijă
Evanghelie, aşa cum şi Clement şi cei- pentru mine – aşa cum, de altfel, o şi
lalţi împreună-lucrători cu mine, ale aveaţi, numai că v’a lipsit prilejul.
2

căror nume sunt scrise în Cartea Vie- 11 N’o spun ﬁindcă aş duce lipsă, căci
eu m’am deprins să mă îndestulez cu
ţii.
ceea ce am.
4 Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!;

Ştiu şi să ﬁu smerit, ştiu şi să am de
prisos,
în orice şi’n toate m’am învăţat
5 Tuturor oamenilor să le ﬁe cunossă
ﬁu
şi
sătul, şi ﬂămând, şi să am de
cută blândeţea voastră. Domnul este
prisos,
şi
să duc lipsă.
aproape.
şi iarăşi vă spun: Bucuraţi-vă!

12

De nimic nu vă’ngrijoraţi, ci’ntru to- 13 Pe toate le pot întru Hristos, Cel ce
tul faceţi-I cunoscute lui Dumnezeu ce- mă întăreşte.
rerile voastre prin rugăciune şi rugă cu 14 Bine-aţi făcut însă c’aţi luat parte la
necazul meu.
mulţumire3 .
15
Dar şi voi înşivă ştiţi, Filipenilor, că
7 Şi pacea lui Dumnezeu, care covârla începutul Evangheliei, când am ple1 Două credincioase cu divergenţe de păreri.
cat eu din Macedonia, în afară de voi
2 Syzygos în greceşte înseamnă tovarăş de jug.
singuri nici o Biserică nu s’a făcut părUnii traducători îl redau ca atare (soţ, însoţitor,
tovarăş, asociat, împreună-lucrător), în timp ce taşă cu mine prin dare şi primire de daalţii îl tratează ca pe un nume propriu. Tex- ruri pe seama mea.
6

tul de faţă optează pentru cea de a doua soluţie,
având în vedere şi faptul că Pavel face uneori jocuri de cuvinte pe nume proprii, cum este acela
al lui Onisim (vezi Flm 10-11 şi nota). Adjectivul
(adevărat, veritabil) – om careşi merită numele
– vine în sprijinul acestei opţiuni.
3 Pentru ceea ce-I ceri lui Dumnezeu, să-I şi
mulţumeşti chiar în clipa când te rogi, ca şi cum
ţi-ar ﬁ dat. Pentru legătura intimă şi simultană
dintre cerere şi mulţumire, prin credinţă, vezi
nota de la Mc 11, 24.

16 Că şi’n Tesalonic,

o dată – ba de două
ori – mi-aţi trimis ceea ce-mi era de trebuinţă.

17 Nu că eu caut darul, dar caut câştigul care prisoseşte pe seama voastră.
18 Am de toate şi am şi de prisos;
m’am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună
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mireasmă, jertfă primită, bine-plăcută
lui Dumnezeu.
Iar Dumnezeul meu să’mplinească
toate trebuinţele voastre după bogăţia
Sa, cu slavă, întru Hristos Iisus.

19

Iar lui Dumnezeu şi Tatăl nostru,
slavă în vecii vecilor! Amin.

20

Îmbrăţişaţi-l pe ﬁecare dintre sﬁnţii întru Hristos Iisus. Pe voi vă îmbrăţişează fraţii care sunt împreună cu
mine.

21

Vă îmbrăţişează toţi sﬁnţii, mai ales
cei din casa cezarului4 .
23 Harul Domnului Iisus Hristos să ﬁe
cu duhul vostru! Amin.
22

4 E vorba, desigur, de funcţionarii, sclavii şi liberţii din serviciul curţii imperiale, convertiţi la
creştinism.
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