
Prioritati
Filipeni 3

Fiecare din noi incercam sa invatam lectii din lockdown. Unele din aceste lectii sunt atat de 
frumos demonstrate in scrisoarea lui Pavel catre Filipeni.

In capitotul trei al scrisorii il vedem pe apostolul Pavel revizuidu-si si evaluandu-si viata si 
prioritatile.

‘Doresc să L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în 
moartea Lui, ‘

Filipeni 3:10

Nu cred ca e mult sa sugerez ca, precum Pavel, multi dintre noi ne-am revizuit si reevaluat 
viata si poate chiar prioritatile in perioada asta.

John Calvin (teolog) spunea: „Iti daruiesc tie totul! Nu tine nimic pentru mine!”

Count Zinzendorf (reformator) spunea: „Nu am decat o singura pasiune – Isus, doar Isus”

Cu aceste cuvinte in minte, haideti sa citim impreuna:
‘Doresc să L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El 
în moartea Lui, În cele din urmă, frații mei, bucurați vă în Domnul! Mie nu mi este greu să vă 
scriu aceleași lucruri, iar vouă vă dau siguranță. Feriți vă de câinii aceia! Feriți vă de lucrătorii 
aceia răi, feriți vă de mutilatorii aceia! Căci noi suntem circumcizia: cei care slujim prin Duhul 
lui Dumnezeu, ne lăudăm în Cristos Isus și nu ne încredem în cele trupești, cu toate că eu 
aș avea motiv de încredere chiar și în cele trupești. Dacă oricine altcineva gândește că se 
poate încrede în cele trupești, eu și mai mult: circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din 
seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește Legea – fariseu, în ce privește zelul – 
persecutor al Bisericii, în ce privește dreptatea care este în Lege – fără vină. Însă lucrurile 
care pentru mine erau câștiguri le am considerat o pierdere, de dragul lui Cristos. Ba mai 
mult, le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare a cunoașterii lui 
Cristos Isus, Domnul meu, de dragul Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și pe care 
le consider niște gunoaie, ca să L câștig pe Cristos și să fiu găsit în El, nu având o dreptate 
a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credința în Cristos: dreptatea care vine de la 
Dumnezeu pe baza credinței. pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea dintre cei morți. 
Nu că deja am și primit aceasta sau că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc 
premiul pentru care și eu am fost apucat de Cristos Isus. Fraților, eu însumi nu consider că 
l am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă și aruncându mă după cele ce 
sunt înainte, urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos 
Isus.’



Filipeni 3:1-14

1. Bucurati-va in Domnul

‘În cele din urmă, frații mei, bucurați vă în Domnul! Mie nu mi este greu să vă scriu aceleași 
lucruri, iar vouă vă dau siguranță. ‘

Filipeni 3:1

Prioritatea numaru 1 al lui Pavel: Orice ar fi, bucurati-va in Domnul!
Prin bine sau rau. In izolare sau in afara ei. A ne bucura in Domnul este prioritar.
Daca esti descurajat, daca esti in punctul de a-ti pierde locul de munca, poate casnicia ta e 
pusa la grea incercare sau copiii te urca pe pereti. Poate financiar nu stii de unde o sa acoperi 
urmatoarele facturi, sau poate tocmai ai pierdut pe cineva drag, poate ti-e teama. Cu siguranta 
fiecare am avut de infruntat in perioada asta zile dificile si momente de tensiune. Insa care e 
intrebarea ce iese din noi cand suntem sub presiune?
Pavel spune ca fundamental in a face fata provocarilor vietii e sa ne bucuram in Domnul.
Insa asta presupune practica.

‘…Credeți în Domnul , Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți! Credeți în profeții Lui și veți reuși!“ ‘

2 Cronici 20:20

Poate imi permiteti sa sugerez ca bucuria este cheia pentru a ramane fermi, pentru a fii 
intariti in situatii critice/dificile.

‘S a sfătuit apoi cu poporul, după care i a pus pe cei ce Îi cântau Domnului și L lăudau cu 
podoabe sfinte , să iasă înaintea celor înarmați și să zică: „Mulțumiți Domnului , căci în veac 
ține îndurarea Lui!“ ‘

2 Cronici 20:21

Adevarul din Cronici 20:20 oare nu e si adevarul pe care ar trebui sa il traiasca poporul 
Domnului in anul 2020?

2. Recunoasteti originalul

Pavel argumenteaza importanta realitatii de nepretuit de a-L cunoaste pe Domnul. Sa-L 
urmezi pe Isus e originalul.

‘Stăpânul a zis: „Poporul acesta se apropie de Mine numai cu gura și Mă cinstește doar cu 
buzele, dar inima lui este departe de Mine! Teama pe care o are față de Mine este doar o 
poruncă omenească, învățată pe de rost . ‘

Isaia 29:13

Isus spune El insusi: ‘El le a răspuns: – Ipocriților! Bine a profețit Isaia despre voi, așa cum 
este scris: „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! ‘



Marcu 7:6

Isus e destul de direct aici – ce o sa facem? O sa evitam acest text? Pavel spune nu, el ne 
provoaca sa ne uitam sa cautam sa identificam originalul.

Daca inainte credeam ca unele lucuri sunt pretioase acum mi-am schimbar prioritatile spune 
Pavel.
Cum identificam originalul?

- inchinandu-ne in Duh
- increzandu-ne doar in Isus 
- a nu ne increde in noi insine

‘Însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri le am considerat o pierdere, de dragul lui 
Cristos. ‘

Filipeni 3:7

3. Hotaraste sa il cunosti pe Domnul

‘Însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri le am considerat o pierdere, de dragul lui 
Cristos. Ba mai mult, le consider pe toate ca fiind o pierdere față de valoarea mult mai mare 
a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul Căruia am suferit pierderea tuturor 
lucrurilor și pe care le consider niște gunoaie, ca să L câștig pe Cristos. ‘

Filipeni 3:7-8

„Cand Pavel spune ca lucrurile pe care le considera ca si castiguri acum le considera „gunoi”, 
nu se refera ca aceste lucruri nu au deloc valoare ci mai degraba ca nu mai traieste cu aceste 
lucruri in centrul gandirii sale; nu mai gandeste ca cei care isi petrec timpul gandidu-se cu 
nostalgie si visand la balegar” J.I.Packer (teolog)

Pavel spune ca a adunat impreuna toate asset-urile din viata lui pana l-a cunoscut pe Isus 
si in acel moment toate acele asset-uri au devenit o pierdere. Totul a devenit fara valoare 
comparativ cu infinita valoare de a-L cunoaste pe Hristos.
E o schimbare de prespectiva.

„Nu e un naiv cel ce da ceea ce nu poate tine pentru a obtine ceea ce nu poate pierde” Jim 
Elliot (misionar)

A-L cunoaste pe Hristos e tot ceea ce conteaza pentru mine.

‘Nu că deja am și primit aceasta sau că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc 
premiul pentru care și eu am fost apucat de Cristos Isus. Fraților, eu însumi nu consider că 
l am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă și aruncându mă după cele ce 
sunt înainte, urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos 
Isus. ‘

Filipeni 3:12-14

Pot sa te incurajez sa il iei pe Pavel ca model? Sa te bucuri in Domnul prin orice moment al 
vietii tale. Sa recunosti originalul. Sa iti propui sa-L cunosti pe Domnul.



„Sunt parte a unei partasii a celor carora nu le e rusine... zarurile au fost aruncate. Am trecut 
dincolo de granite. Am luat deja decizia. Sunt un urmas al lui Isus Cristos... trecutul meu e 
rascumparat. Prezentul meu il inteleg si viitorul meu e in siguranta... Fata mea e indreptata 
spre telul din ceruri. Calea e ingusta. Drumul e anevoios insa Cel ce ma conduce e de 
incredere si misiunea mea e clara. N-am sa reununt, n-am sa tac, nu am sa ma opresc pana 
nu am luptat, m-am rugat, am platit, am predicat pentru si despre cauza lui Cristos. Pana El 
se intoarce trebuie sa merg mai departe. Ma daruiesc pana nu mai sunt, predic tot ce stiu si 
muncesc pana El ma opreste. Si cand se intoarce pentru a-i lua pe ai Sai, nu o sa aiba nici o 
ambiguitate in a ma recunoaste. Standardul meu e ridicat si flutura cu mandrie” Martir african

Doamne Isuse Cristoase, iti multumesc pentru cine esti si pentru ce aud despre Tine. 
Iti multumesc ca Tu esti calea, adevarul si viata. Iti multumesc ca ma ajuti sa incep sa 
realizez asta. Iti multumesc ca ai murit pentru mine, pentru a rezolva problema pacatului si 
a neajunsurilor mele, pentru ca sa imi ierti trecutul si sa pot sa ma uit cu incredere in viitor. 
Pot sa fiu iertat si eliberat. Te invit sa vii in inima mea si in viata mea si sa fii cu mine pentru 
totdeauna. Amin


