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EPISTOLA C|TRE FILIPENI
A SFÂNTULUI POLICARP, EPISCOPUL SMIRNEI*

Policarp [i preo]ii care sunt împreun\ cu el c\tre Biserica lui Dumnezeu ce locuie[te ca un str\in1 în Filipi, mila
[i pacea s\ v\ fie d\ruit\ din bel[ug de Dumnezeu Cel Atotputernic [i de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Credin]a filipenilor2
I, 1 Mult m-am bucurat împreun\ cu voi în Domnul
nostru Iisus Hristos, fiindc\ i-a]i primit pe imitatorii3 adev\ratei iubiri [i i-a]i îngrijit, a[a cum se cuvenea s\ face]i,
pe cei înf\[ura]i în lan]uri vrednice de sfin]i, care sunt
diademele celor cu adev\rat ale[i de Dumnezeu [i de
Domnul nostru.
2. {i (de asemenea, m-am bucurat) c\ r\d\cina neclintit\ a credin]ei voastre, despre care se [tie din vremuri
str\vechi4, st\ruie pân\ în ziua de ast\zi [i aduce rod în
Domnul nostru Iisus Hristos, Care a îndurat s\ înfrunte
Text
Textgrec
grecînînSC,
SC,vol.
vol.10,
10,pp.
pp.174-193.
174-193.
Vezi nota 1 de la Mucenicia Sfântului Policarp.
Reproducem subtitlurile din edi]ia SC citat\.
mimhvmata.
Fil. 1, 5; 4, 15.

*1 *
1
2
3
4
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pân\ [i moartea pentru p\catele noastre, pe Care Dumnezeu L-a înviat „dezlegând durerile5” iadului6;
3. în Care, „f\r\ s\ Îl vede]i”, voi crede]i cu bucurie
„negr\it\ [i pream\rit\”7, la care [bucurie] mul]i tânjesc s\
ajung\, dar voi [ti]i c\ „sunte]i mântui]i prin har”, „nu”
prin „fapte”, ci datorit\ voin]ei lui Dumnezeu prin Iisus
Hristos.

Credin]a în Hristos Cel înviat. Înfrânarea de la p\cat
II, 1. „De aceea încingându-v\ coapsele voastre, sluji]i Domnului cu fric\”8 [i în adev\r, l\sând la o parte vorb\ria9 de[art\ [i în[elarea celor mul]i, „crezând în Cel Care
L-a înviat” pe Domnul nostru Iisus Hristos „din mor]i [i
I-a dat slav\”10 [i tronul la dreapta Sa. Lui Îi sunt supuse
toate cele de pe cer [i de pe p\mânt; Lui îi sluje[te toat\
suflarea, [Lui, Cel] Care vine [ca] „judec\tor al celor vii
[i al celor mor]i”, al C\rui sânge Dumnezeu îl va cere
celor care nu fac ascultare de El.
2. Iar „Cel Ce L-a înviat” pe El din mor]i „ne va învia
[i pe noi”, dac\ facem voia Sa [i p\[im în poruncile Lui
[i iubim ceea ce El a iubit, ab]inându-ne de la orice nedreptate, l\comie, iubire de bani, vorbire de r\u, m\rturie
wjdi`na". Mai exact: „durerile facerii” sau „durerile travaliului”.
Fapte 2, 24.
7
I Pt. 1, 8.
8
Ps. 2, 9.
9
mataiologivan, poate avea [i sensul de „specula]ie” adic\
„vorb\ria de[art\” ce îi duce în în[elare pe credincio[i.
10
I Pt. 1, 21.
5

6
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mincinoas\, „f\r\ a r\spunde la r\u cu r\u, la insult\ cu
insult\”, la lovitur\ cu lovitur\, la blestem cu blestem.
Ne aducem aminte de înv\]\turile pe care Domnul ne-a
înv\]at: „Nu judeca]i ca s\ nu fi]i judeca]i”; ierta]i ca [i
vou\ s\ vi se ierte; ar\ta]i mil\ pentru ca [i vou\ s\ vi se
arate mil\; „m\sura cu care voi m\sura]i va fi cea dup\
care vi se va m\sura”, [i „ferici]i sunt cei s\raci” [i cei
„prigoni]i pentru dreptate, fiindc\ a lor este Împ\r\]ia
lui Dumnezeu”.
III, 1. De aceea, fra]ilor, v\ scriu vou\ aici despre dreptate nu fiindc\ mi-am pus aceast\ sarcin\ singur, ci fiindc\
voi mi-a]i cerut-o mai înainte.
2. Fiindc\ nici eu [i nici altul ca mine nu poate s\ se
apropie de m\sura în]elepciunii fericitului [i sl\vitului
Pavel, care fiind în mijlocul vostru a înv\]at fa]\ c\tre fa]\
pe oamenii de atunci, cu acurate]e [i t\rie, despre cuvântul adev\rului [i care dup\ plecarea sa v-a scris o epistol\ pe care, dac\ o citi]i cu aten]ie, ve]i putea s\ v\ zidi]i
în credin]a ce v-a fost dat\.
3. Ea este mama noastr\ a tuturor, urmat\ fiind de
speran]\ [i precedat\ de iubirea pentru Dumnezeu [i
Hristos [i pentru aproapele. Dar cel care [ade în\untrul
acestor virtu]i a împlinit porunca drept\]ii. Fiindc\ cel care
are iubire este departe de tot p\catul.

Iubirea de bani
IV, 1. Începutul tuturor relelor este iubirea de bani. {tiind a[adar c\ „nu am adus nimic în lume”, dar „nici nu
70
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putem s\ lu\m ceva din ea”, s\ ne înarm\m cu armele
drept\]ii [i s\ ne deprindem mai întâi s\ p\[im în poruncile Domnului.

Purtarea fa]\ de so]ii
2. Pe urm\, s\ le deprinde]i [i pe femeile voastre în
credin]a care a fost dat\, în iubire [i cur\]ie, iubindu-[i
so]ii lor în deplin\ fidelitate, [i iubindu-i pe to]i în mod
egal în toat\ cur\]ia, iar pe copii s\-i creasc\ înv\]ându-i
în frica lui Dumnezeu.

Despre v\duve
3. V\duvele s\ se poarte cu în]elepciune în credin]a
Domnului, mijlocind în rug\ciune f\r\ încetare pentru
to]i, stând departe de orice def\imare, clevetire, m\rturie
mincinoas\, iubire de bani, [i de tot r\ul. S\ fie con[tiente
de faptul c\ ele sunt altar al lui Dumnezeu [i c\ El pe toate
le cerceteaz\ cu aten]ie [i nimic din cuegt\rile, inten]iile
[i gândurile ascunse ale inimii nu Îi este ascuns11.
V, 1. {tiind, a[adar, c\ „Dumnezeu nu se las\ batjocorit”12 suntem datori s\ mergem într-un mod demn de
porunca [i de slava Sa.

Despre diaconi
2. De asemenea, diaconii s\ fie f\r\ de pat\ înaintea
drept\]ii Sale fiindc\ ei sunt diaconii lui Dumnezeu [i ai
11
12

I Cor. 14, 25.
Gal. 6, 7.
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lui Hristos nu ai oamenilor: nici def\im\tori, nici duplicitari, nici iubitori de bani, ci cura]i în toate lucrurile,
comp\timitori13, râvnitori, umblând potrivit adev\rului
Domnului Care S-a f\cut pe Sine slujitorul14 tuturor. Dac\
vom fi binepl\cu]i Lui în veacul de acum, ni-l va d\rui [i
pe cel viitor, întrucât El ne-a promis c\ ne va învia pe noi
din mor]i [i [c\], dac\ ne vom purta într-un chip demn
de El, „vom [[i] împ\r\]i împreun\ cu El”, îns\ numai
dac\ vom fi credincio[i.

Despre tineri
3. De asemenea, [i tinerii s\ fie f\r\ de pat\ în tot lucrul, având grij\ mai înainte de orice de cur\]ia lor [i înfrânându-se de la orice ]ine de r\u. C\ci este bine s\ se
înfrâneze de la poftele celor din lume, c\ci fiecare poft\
lupt\ împotriva duhului [i „nici desfrâna]ii, nici malahienii, nici homosexualii nu vor fi p\rta[i ai Împ\r\]iei lui
Dumnezeu”15, nici cei care fac lucruri lipsite de ru[ine.
Prin urmare, se cuvine ca ei s\ stea deoparte de toate acestea, supunându-se preo]ilor [i diaconilor ca lui Dumnezeu
[i lui Hristos. Fecioarele trebuie s\ tr\iasc\ având o con[tiin]\ curat\ [i nevinovat\.

Despre preo]i
VI, 1. Preo]ii, de asemenea, trebuie s\ fie comp\timitori [i milostivi fa]\ de to]i, s\ îi aduc\ înapoi pe cei ab\tu]i pe c\i gre[ite, s\ îi cerceteze pe to]i bolnavii, s\ nu
13
14
15

eu!spalagcvoi poate desemna [i „vase curate”.
diavkono".
I Cor. 6, 9-10.
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