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Filipeni Lecția 2 − Filipeni 1:3-30  
Mărturia lui Pavel 

 

Memorează  ADEVĂRUL! 
„…şi sunt sigur că Acela care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi 
până în ziua lui Cristos Isus”. Filipeni 1:6 

 

ZIUA 1: FILIPENI 1:3-11 − Afecțiunea și rugăciunea lui Pavel pentru filipeni 
1. De ce îi mulțumește Pavel lui Dumnezeu pentru filipeni? 
 
 
2. De ce este sigur Pavel în versetul 6 și cum îi încurajează asta pe filipeni? 
 
 
3. Ce anume cere Pavel în rugăciunea lui pentru credincioși în versetele 9-11? 
 
 

4. Ce crezi că înseamnă „ca dragostea voastră să crească în cunoaştere şi orice pricepere”? 
 
 

 

Învață  ADEVĂRUL!  
Cum ai descrie sentimentele lui Pavel pentru filipeni? Pavel se roagă pentru ei 
cu bucurie. Îi poartă în inima lui și îi iubește cu iubirea lui Cristos. Pavel Îi 
mulțumește lui Dumnezeu pentru ei, ori de câte ori își aduce aminte de ei. 

Iubirea și preocuparea pentru filipeni îl determină pe Pavel să se roage pentru ei. În 
săptămâna asta, în timp ce te rogi pentru alții, cere-i lui Dumnezeu să îți dea bucurie și 
compasiune pentru ei. Roagă-te pentru ei ori de câte ori îți amintești de ei. Fii atent la ce se 
întâmplă în inima ta în timp ce te rogi. Pregătește-te să îți împărtășești impresiile în grupul 
tău mic. 

 
 

ZIUA 2: FILIPENI 1:12-14 − Modul în care evanghelizează Pavel 
5. Pe ce s-a concentrat Pavel în timp ce era în închisoare (versetul 12)? 
 
 



© 2013 * Community Bible Study * 1 - 800-826-4181 * www.communitybiblestudy.org * www.cbsinternational.org 

Cu excepția situațiilor menționate explicit, toate citatele din Scriptură sunt luate din Biblia, Noua traducere în limba română.  
 

2	  
 

6. Ce efect a avut încarcerarea lui Pavel asupra credincioșilor? De ce crezi că a avut acest 
efect? 

 
 
7. Ce încercare prezentă în viața ta ar putea fi folosită de Dumnezeu pentru înaintarea 

evangheliei? 
 
 

ZIUA 3: FILIPENI 1:15-18 − Motivele predicării adevărului 
8. Care sunt motivele pentru care oamenii din cele două grupuri predică evanghelia? 
 
 
9. De ce crezi că unii ar predica din invidie și dintr-un spirit de competiție? 
 
 
10. De ce nu este Pavel necăjit pe cei ce predică din motive greșite? În ce mod te influențează 

atitudinea lui Pavel? 
 
 

ZIUA 4: FILIPENI 1:19-26 − Trăirea pentru Cristos 
11. Pe ce conta Pavel în timp ce își aștepta eliberarea? 
 
 
12. Ce spera și aștepta Pavel cu nerăbdare? 
 
 
13. Care este strâmtorarea în care se află Pavel? De ce se simte el strâmtorat?  
 
 
14. Cum rezolvă Pavel acest conflict? 
 
 

15. Ce crezi că a vrut să spună Pavel când a scris: „Căci pentru mine a trăi este Cristos”? 
Poți tu spune și tu același lucru? Explică-ți răspunsul. 
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ZIUA 5: FILIPENI 1:27-30 − Îndemnul lui Pavel 
16. Cum se așteaptă Pavel să trăiască credincioșii din Filipi? 
 
 
17. Ai întâmpinat vreodată împotrivire în fața evangheliei? Cum te-ar putea încuraja 

cuvintele lui Pavel din acest pasaj? 
 
 
18. Deoarece Pavel vorbește despre apropierea suferinței, în ce mod îi poate ajuta pe 

credincioși „lupta cu un singur gând” să rămână fermi într-un duh? 
 

 

Aplică  ADEVĂRUL!  
Pavel a fost în stare să experimenteze și să dea dovadă de bucurie, chiar și în 
închisoare, legat în lanțuri de garda romană. De ce de a putut el fi bucuros? 
Deoarece bucuria lui venea din relația cu Dumnezeu, nu din circumstanțele 
vieții. Dumnezeu dorește același lucru și pentru noi atunci când trecem prin 

dificultăți. În ce domeniu al vieții tale ești provocat în momentul de față? Roagă-te și cere-I 
lui Dumnezeu să te ajute, prin Duhul Lui, ca să poți fi bucuros, în timp ce aștepți și 
anticipezi plin de speranță (1:19-20). Pregătește-te să împărtășești pe această temă în 
grupul tău mic. 

 
 

ZIUA 6: Participă la întâlnire 
 
 

 


