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Filipeni Lecția 3 − Filipeni 2:1-11  
Isus, Modelul nostru de smerenie 

Memorează  ADEVĂRUL! 
„De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dăruit Numele care este mai presus 
de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ 
şi de sub pământ și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus 
Cristos este Domnul”. Filipeni 2:9-11 
 

ZIUA 1: FILIPENI 2:1-2 – Bucurie în comunitate 
1. La ce îi încurajează Pavel pe filipeni să se gândească în versetul 1? 

 

 

2. Ce ar face ca bucuria lui Pavel să fie deplină? 

 

 

3. În ce mod ar putea duce la unitate experimentarea binecuvântărilor enumerate de Pavel în versetul 
1? Ai experimentat vreodată așa ceva? Explică. 
 

 

 

ZIUA 2: FILIPENI 2:3-4 – Dați-vă întâietate unii altora 
4. În ce mod diferă „ambiția egoistă” și „îngâmfarea” de „umilință”? 

 

 

5. Ce spune Pavel că putem face în loc să acționăm din ambiție egoistă și îngâmfare? (include ambele 
versete) 
 
 
 
6. Care sunt câteva modalități în care putem căuta interesele altora? 
 
 
 

Învață  ADEVĂRUL!  
Pavel știa că egoismul va afecta negativ biserica, așa că i-a încurajat pe filipeni să trăiască în 
smerenie. Trăirea în smerenie poate fi însă înțeleasă greșit. Ea nu înseamnă umilire – 
Scriptura ne spune că avem o valoare foarte mare în ochii lui Dumnezeu, fiind aleși să fim 
„averea Lui” (1 Petru 2:9). Trăirea în smerenie înseamnă de asemenea să nu avem o părere 
mai bună despre noi decât se cuvine (Romani 12:3). Un prim pas în direcția trăirii în smerenie 

implică abandonarea ego-centrării noastre și tratarea altora cu grijă și respect. În timp ce interacționezi cu 
alții, fii atent la interesele lor și în mod intenționat, pune-le deasupra intereselor tale. Pregătește-te să îți 
împărtășești experiența în biserica în case. 
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ZIUA 3: FILIPENI 2:5-7 – Mentalitatea lui Cristos 
7. Ce mentalitate îi încurajează Pavel pe filipeni să aibă? 
 
 
8. Ce crezi că vrea Pavel să spună prin afirmația „avea chipul lui Dumnezeu”? (Vezi Coloseni 1:15-20 și 
Evrei 1:1-4). 
 
 
9. La ce a renunțat Isus ca să devină ființă umană? 
 
 

 
ZIUA 4: FILIPENI 2:8-9 – Smerirea și înălțarea lui Isus 
10. Care a fost dovada supremă a smereniei lui Isus? 
 
  
11. Cum ai descrie legătura dintre ascultare și smerenie? 
 
 
12. Cum a răspuns Dumnezeu ascultării smerite a lui Isus în baza versetului 9? 
 
 
 
ZIUA 5: FILIPENI 2:10-11 – Nume mai presus de orice nume 
13. Cine se va pleca la auzul numelui lui Isus? 
 
 
14. Una din semnificațiile numelui lui Isus este: „Domnul este mântuire.” În ce mod te inspiră 
numele Lui la închinare? 
 
 
15. Ce va mărturisi orice limbă? Care este deosebirea între a-L mărturisi pe Isus ca „Mântuitor” și  
a-L mărturisi ca „Domn”? 
 
 

Aplică  ADEVĂRUL!  
Pavel le cere credincioșilor să aibă „aceeași mentalitate” și apoi îi îndrumă spre mentalitatea 
care este „a voastră în Cristos Isus”. Cum poți dobândi mentalitatea lui Cristos? Noi am primit 
mentalitatea lui Cristos prin Duhul care este: „de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte 
lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:12, 16). Dacă 
suntem însă onești, trebuie să recunoaștem că mintea noastră nu gândește întotdeauna așa 
cum ar gândi Cristos. Un mod de a avea mentalitatea lui Cristos este să gândm din 

perspectiva Lui. Îi putem cere în rugăciune: „Doamne Isuse, ajută-mă să gândesc gândurile Tale din Cuvântul 
Tău. Ce ai spune tu Isus, în acest moment? Dacă ai fi în locul meu, cei ai face în situația asta?” În rugăciunile 
din această săptămână cere-I lui Isus mentalitatea Lui în circumstanțele prin care treci. Pregătește-te să îți 
împărtășești experiențele în biserica în case. 

 
 
ZIUA 6: Participă la întâlnire 


