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Analiză exegetică: Epistola către Filimon 
 

Cuvinte cheie:  

 

desmios, 1, 9; desmiois: 10, 13. 

splachna, 7, 9, 20. 

achrestos, euchrestos, 11 

onaimes, 20 (cf. Onesimos) 

hypakouw, akouw 

hos doulon, huper doulon, 16 

anapauzo, 7, 20. 

 

Date generale 

 

Pavel era sau fusese în închisoare în momentul întâlnirii 

lui Onisim şi al convertirii acestuia. Deasemeni, Pavel 

era destul de în vârstă la momentul scrierii (dacă a fost 

scrisă în anul 62-63, Pavel avea aproximativ 57 de ani – 

în ipoteza naşterii sale în jurul anului 5 d.H., cf. Filimon 

9). Folosirea nuanţată a autorităţii sale pastorale 

aminteşte de 1-2 Corinteni, unde Pavel, de asemeni, se 

bazează pe faptul că este părintele spiritual, în credinţă, 

al credincioşilor de acolo. Este posibil ca epistola să fi fost 

scrisă prin intermediul unui secretar (cf. Filimon 19). 

Tema socială a relaţiilor patroni - robi, centrală în 

epistolă, este o temă destul de des întâlnită în epistelele 

lui Pavel.  

Epistola este destinată lui Filimon, locuitor al cetăţii 

Colose (Col. 4:9, 17) şi, prin asociere, şi Apfiei (soţia lui) 

şi lui Arhip (fiul său). În casa lor din Colose fusese 

organizată o Biserică, iar Filimon este cunoscut drept un 

om care îi încurajează pe credincioşi şi le vine în ajutor la 

nevoie. Pavel scrie din Roma şi în asociere cu această 

scrisoare apar aceleaşi personaje ca şi în Coloseni 

(Timotei, Luca, Dima, Aristarh, Epafra). Este foarte 
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probabil, astfel, ca Tihic să fi dus această scrisoare la 

Filimon şi să fi mers, împreună cu el, şi Onisim, toate 

întâmplându-se în aceeaşi perioadă cu scrierea scrisorii 

către Coloseni (60-61).  

Onisim, în particular, este personajul cel mai „colorat” 

din această epistolă. El are existenţa cea mai tumultoasă: 

se înţelege că a fost sclavul lui Filimon, că i-a adus 

pagubă (aparent, costisitoare) şi că a fugit la Roma. Aici 

îl găseşte Pavel şi îl converteşte (de fapt, nu doar Onisim 

este un „copil în credinţă” al lui Pavel, născut în lanţuri, 

dar şi Filimon îşi datorează credinţa tot lui Pavel, v. 19). 

Onisim este şi prilejul unor interesante jocuri de cuvinte: 

oninemi – înseamnă a face o favoare, un bine (cf. 20), 

Pavel zice că altădată Onisim îi era nefolositor lui 

Filimon, achrestos (joc de cuvinte cu achristos – fără 

Hristos, necreştin şi achrestos - nefolositor; cf. chrestos – 

bun, christos – Mesia, Hristos), dar acum a devenit 

euchrestos („folositor”, „într-adevăr bun”, expresie 

apropiată de cuvintele „bun creştin”, euchristianos, sau 

„bun de Hristos”, euchristos).  

În acelaşi timp, Pavel îl numeşte „copilul meu, născut 

în lanţuri” şi „inima mea” (sau „dragostea mea”, cf. vv. 

10, 12). 

După cum se poate observa, povestea neobişnuită a lui 

Onisim a fost cauza unei mari înduioşări a lui Pavel, în 

calitatea sa de mare apostol şi evanghelist, întemniţat 

acum, dar încă binecuvântat în vestirea evangheliei, 

încât el foloseşte toată ştiinţa sa persuasivă ca să îi scrie 

lui Filimon şi să mijlocească pentru Onisim. 

 

Analiza epistolei: 

PREZENTARE, 1-3: 

1 Παῦλξς δέρμιξς Χπιρςξῦ Ἰηρξῦ καὶ Τιμόοεξς ὁ 
ἀδελφὸς Ζιλήμξνι ςῷ ἀγαπηςῷ καὶ ρσνεπγῷ ἡμῶν 2  καὶ 
Ἀπφίᾳ ςῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀπγίππῳ ςῷ ρσρςπαςιώςῃ ἡμῶν καὶ 
ςῇ κας᾽ ξἶκόν ρξσ ἐκκληρίᾳ, 3  γάπις ὑμῖν καὶ εἰπήνη ἀπὸ 
οεξῦ παςπὸς ἡμῶν καὶ κσπίξσ Ἰηρξῦ Χπιρςξῦ. 
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RUGĂCIUNE INTRODUCTIVĂ, 4-7: 

4 Εὐγαπιρςῶ ςῷ οεῷ μξσ πάνςξςε μνείαν ρξσ πξιξύμενξς 
ἐπὶ ςῶν ππξρεσγῶν μξσ, 5 ἀκξύτν ρξσ ςὴν ἀγάπην καὶ ςὴν 
πίρςιν, ἣν ἔγεις ππὸς ςὸν κύπιξν Ἰηρξῦν καὶ εἰς πάνςας 
ςξὺς ἁγίξσς, 6  ὅπτς ἡ κξιντνία ςῆς πίρςεώς ρξσ ἐνεπγὴς 
γένηςαι ἐν ἐπιγνώρει πανςὸς ἀγαοξῦ ςξῦ ἐν ἡμῖν εἰς 
Χπιρςόν. 7  γαπὰν γὰπ πξλλὴν ἔργξν καὶ παπάκληριν ἐπὶ 
ςῇ ἀγάπῃ ρξσ, ὅςι ςὰ ρπλάγγνα ςῶν ἁγίτν ἀναπέπασςαι 
διὰ ρξῦ, ἀδελφέ. 

( ) 

( )
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Observaţii de delimitare a textului: 

 

Textul vss. 4-7 are individualitate şi unitate ideatică, 

deoarece funcţionează ca rugăciune introductivă.  

 

Variantele de text sunt puţine la număr:  

vs.6: în noi / în voi (en hemin, en humin) 

v.s 7. am avut – am / avem (eschon – echomen) 

Prezenta analiză exegetică va lucra cu textul NA27: în 

noi; am (am avut). 

 

 

Observaţii de analiză – structură a textului: 

 

Textul se bazează pe două propoziţii principale, cu 

subordonatele lor: vs. 4: Mulţumesc lui Dumnezeu 

(eucharisto) etc., şi v.s 7: Am avut, astfel, bucurie (charan 

gar eschon), etc. Cele două predicate sunt arătate prin 

culoare galbenă. 
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Analiza frazei nr. 1: 

 

(aşa încât, la v. 6) 

Mulţumesc  

    Dumnezeului meu 

întotdeauna amintire de tine 

făcându-mi (când îmi aduc 

 aminte de tine...) 

în rugăciunile mele 

Auzind (când aud, ca unul care aud...) 

de dragostea ta 

şi de credinţa (ta) 

pe care o ai (pe care le ai?... acord logic! Discuţie: cum se 

raportează cele două la verbul „o ai”...) 

în domnul Isus  

şi 

în (înspre) toţi fraţii. (Discuţie: are credinţă în Isus şi 

în fraţi, sau cele două calităţi se raportează încrucişat: 

dragoste faţă de fraţi, credinţă în Isus? – structură în x, 

chiastică; sau, a treia variantă: are dragoste şi credinţă 

(credincioşie) şi faţă de domnul Isus şi faţă de fraţi). 
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Aşa încât (îi mulţumesc aşa încât... sau îi mulţumesc în 

rugăciune aşa încât... deci se poate traduce şi „mă rog aşa 

încât...”) 

participarea la credinţă a ta (participarea ta la credinţă; 

partea ta, părtăşia ta, contribuţia ta la viaţa de credinţă 

a Bisericii...)

activă să devină (să devină practică, puternică, să se 

exprime practic, prin fapte)

în cunoaşterea întregului bine (sau: în cunoaşterea 

tuturor lucrurilor bune; sau: aşa încât să fie cunoscut tot 

binele...; atenţie la felul în care se traduce prepoziţia en).

( ) 

cel (care se face) între noi / între voi 

  

      în Hristos Isus (prin credinţa lui Hristos,  

prin credinţa în Hristos, spre lauda lui Hristos; 

din pricina lui Hristos; sau celor care sunt fraţi 

cu noi în Hristos) 

 

Analiza frazei nr. 2: 

bucurie căci

(avem) 

am – am avut 

multă (adj. „multă” se aplică şi bucuriei şi 
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mângâierii sau doar mângâierii?) 

 

şi      mângâiere (sau: încurajare) 

 

cu privire la dragostea ta 

că ... ai înviorat 

inimile (vieţile; sufletelor; lit. gr. intestinele, 

      stomacul) sfinţilor 

prin tine, frate. 

 

A. Traducere finală a pasajului: 

 

Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna în 

rugăciunile mele, când îmi aduc aminte de tine, ca unul 

care am auzit de dragostea şi credinţa pe care le ai în 

Hristos Isus şi pentru toţi sfinţii, şi mă rog ca 

participarea ta la credinţă să ajungă puternică în fapte, 

astfel încât să fie cunoscute toate lucrurile bune care se 

fac între noi, prin credinţa în Hristos. 

 

M-am bucurat şi am fost încurajat mult cu privire la 

dragostea ta pentru că, frate, inimile credincioşilor au 

fost înviorate prin tine. 

 

B. Exegeză: 

 

B1. Ce spune textul: 

 

Pavel îşi începe scrisoarea arătându-i lui Filimon că se 

bucură şi se roagă pentru el din cauza calităţii credinţei 

şi dragostei pe care el le are pentru fraţi.  

B2. Ce înseamnă ceea ce spune textul:  
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În felul acesta, Pavel, ca un bun păstor şi mediator, îşi 

pregăteşte diplomatic şi practic rugămintea privitoare la 

Onisim, sugerându-i lui Filimon că trebuie să continue în 

acelaşi fel cum a trăit până acum, demn de laudă, prin 

dragoste, credinţă şi fapte bune (caracter practic). 

 

B3. Mesaj exegetic:  

 

În sine, formulare generată de sfatul către Filimon: 

 

Un bun creştin care are întâmpină greutăţi în relaţiile cu 

ceilalţi, trebuie să persevereze să fie cunoscut prin 

calităţile sale creştine, prin credinţă şi dragoste, prin 

ajutor practic, ca să astfel să îi poată încuraja şi înviora 

pe fraţi şi să dea mărturie despre Hristos. 

 

Formulare obiectivă care îl cuprinde şi pe Pavel şi pe 

Filimon (formulare care se plasează între exegeză şi 

hermeneutică, între mesajul de atunci şi semnificaţia sa 

astăzi):  

 

Un bun păstor sau mediator va şti să încurajeze 

vindecarea relaţiilor problematice prin sfătuire atentă, cu 

tact, cu respect cu accent pe valoarea continuităţii în 

dragoste, credinţă şi fapte bune.  

 

C. Comunicare: 

 

C1. Homiletică 

 

Exemplu: 

 

Calităţile şi răspunderea creştinului matur, când relaţiile 

cu fraţii trebuie vindecate. 
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Introducere: exemplu de relaţie deteriorată. O greşeală îl 

nedreptăţeşte pe cineva, îl păgubeşte. Frică şi fugă pe 

deoparte, severitate, nemulţumire şi răzbunare pe de 

cealaltă parte. Cine a greşit poate fi credincios sau nu 

(sau poate deveni credincios mai târziu, se poate pocăi 

mai târziu). Care este răspunsul creştin? Ce trebuie să 

fac cum trebuie să fiu? Întrebare importantă pentru tine, 

dacă ai o asemenea relaţie dificilă cu cineva. Întrebare 

importantă pentru tine dacă eşti implicat într-o 

asemenea relaţie, ca mediator. 

 

a. Ca mediator fii înţelept, sensibil, cu tact, ferm. 

b. În calitate de parte vătămată, creştin fiiind, 

înţelege că trebuie: 

a. Să fii plin de dragoste, de credinţă, de fapte 

bune. 

b. Să continui în aceste calităţi, cu 

perseverenţă. 

c. Să ştii că aceasta purtare este o cale majoră 

prin care poţi aduce înviorare în Biserică. 

d. Să ştii că printr-o purtare ca aceasta poţi 

schimba comunitate, oraşul, ţara, lumea în 

care trăim. 

 

Încheiere: Exemplu de relaţie reparată pe baza unor 

principii biblice. 

 

C2. Emisiuni radio 

Se poate imagina un interviu, o dezbatere. Introducerea 

se bazează pe un promo (sondaj la subiect, sau pe un 

subiect apropiat: importanţa relaţiilor, importanţa 

împăcării; ce poate favoriza o împăcare; importanţa 

tactului în mediere; cum ar fi Biserica dacă relaţiile între 

credincioşi ar fi relaţii frumoase, etc.). 

 

C3. Emisiuni tv 



12                                                                          Exegeza NT  

 

  

Se poate imagina o masă rotundă, un talk-show, plecând 

de la nişte imagini sau reportaje despre studii cu privire 

la caracterul distructiv al conflictelor sociale. 

Problematici familiale: „frate-frate, dar brânza este pe 

bani”. Problematici politice: „zidul Berlinului”, „cortina de 

fier”. Problematici sociale: relaţii angajaţi – patroni. Se 

arată validitatea principiilor şi a abordării lui Pavel în 

cazul Filimon – Onisim.  

 

C4. Arte dramatice (scenete). O scenetă despre un 

mediator şi problemele lui.  Un dialog între Pavel şi 

Filimon despre calităţile arătate altădată şi pe care ar 

trebui să le confirme şi acum. O scenetă istorică despre 

un conflict angajat-angajator în care angajatul se plânge 

că nu ştie ce se întâmplă, dar şeful nu mai este acelaşi 

om ca altădată (eventual, şi şeful se plânge la fel despre 

angajatul său). 

 

C5. Artă grafică (pictură, desen, expoziţii, etc.) 

 

C6. Arte literare (poezie, nuvelă, roman) 

 

APELUL ÎN FAVOAREA LUI ONISIM 

8 Διὸ πξλλὴν ἐν Χπιρςῷ παππηρίαν ἔγτν ἐπιςάρρειν ρξι ςὸ 
ἀνῆκξν 9 διὰ ςὴν ἀγάπην μᾶλλξν παπακαλῶ, ςξιξῦςξς ὢν 
ὡς Παῦλξς ππερβύςης νσνὶ δὲ καὶ δέρμιξς Χπιρςξῦ 
Ἰηρξῦ· 10 παπακαλῶ ρε πεπὶ ςξῦ ἐμξῦ ςέκνξσ, ὃν ἐγέννηρα 
ἐν ςξῖς δερμξῖς, Ὀνήριμξν, 11 ςόν πξςέ ρξι ἄγπηρςξν νσνὶ 
δὲ [καὶ] ρξὶ καὶ ἐμξὶ εὔγπηρςξν, 12 ὃν ἀνέπεμψά ρξι, 
αὐςόν, ςξῦς᾽ ἔρςιν ςὰ ἐμὰ ρπλάγγνα· 13  ὃν ἐγὼ ἐβξσλόμην 
ππὸς ἐμασςὸν καςέγειν, ἵνα ὑπὲπ ρξῦ μξι διακξνῇ ἐν ςξῖς 
δερμξῖς ςξῦ εὐαγγελίξσ, 14 γτπὶς δὲ ςῆς ρῆς γνώμης ξὐδὲν 
ἠοέληρα πξιῆραι, ἵνα μὴ ὡς καςὰ ἀνάγκην ςὸ ἀγαοόν ρξσ ᾖ 
ἀλλὰ καςὰ ἑκξύριξν. 15 ςάγα γὰπ διὰ ςξῦςξ ἐγτπίροη ππὸς 
ὥπαν, ἵνα αἰώνιξν αὐςὸν ἀπέγῃς, 16  ξὐκέςι ὡς δξῦλξν 
ἀλλ᾽ ὑπὲπ δξῦλξν, ἀδελφὸν ἀγαπηςόν, μάλιρςα ἐμξί, πόρῳ 
δὲ μᾶλλξν ρξὶ καὶ ἐν ραπκὶ καὶ ἐν κσπίῳ. 
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17 Εἰ ξὖν με ἔγεις κξιντνόν, ππξρλαβξῦ αὐςὸν ὡς 
ἐμέ. 18 εἰ δέ ςι ἠδίκηρέν ρε ἢ ὀφείλει, ςξῦςξ ἐμξὶ 
ἐλλόγα. 19  ἐγὼ Παῦλξς ἔγπαψα ςῇ ἐμῇ γειπί, ἐγὼ ἀπξςίρτ· 
ἵνα μὴ λέγτ ρξι ὅςι καὶ ρεασςόν μξι ππξρξφείλεις. 20 ναὶ 
ἀδελφέ, ἐγώ ρξσ ὀναίμην ἐν κσπίῳ· ἀνάπασρόν μξσ ςὰ 
ρπλάγγνα ἐν Χπιρςῷ. 

21 Πεπξιοὼς ςῇ ὑπακξῇ ρξσ ἔγπαψά ρξι, εἰδὼς ὅςι καὶ 
ὑπὲπ ἃ λέγτ πξιήρεις. 22 ἅμα δὲ καὶ ἑςξίμαζέ μξι υενίαν· 
ἐλπίζτ γὰπ ὅςι διὰ ςῶν ππξρεσγῶν ὑμῶν γαπιροήρξμαι 
ὑμῖν. 

 

Idee exegetică a întregii epistole: 

 

Pavel îi scrie lui Filimon cu tact diplomatic, cu 

autoritate politicos drapată – dar transparentă, cu 

dragoste nedisimulată, cu inteligenţă retorică, ca să îl 

accepte ca frate în Hristos, acum, pe Onisim (un fost rob 

care i-a adus neajunsuri în trecut). 

 

Cu tact: diplomatic, retoric; 

Cu autoritate: apostolică, de evanghelist, de vârstă, de 

suferinţă. 

Cu dragoste: îl recomandă pe Onisim cu mare dragoste. 

Cu inteligenţă: se raporteză elegant la Filimon, ca la un 

om educat (jocuri de cuvinte, paralelisme, antiteze, 

subtilităţi). 

 

Perspective hermeneutice (ce semnificaţie are textul 

biblic pentru cititorul de astăzi): 

 

1. Cum să tratezi conflictele sociale şi economice, 

între creştini patroni – angajaţi (creştini bogaţi şi 

săraci, creştini vechi şi creştini recenţi, care au o 

istorie complicată), din perspectiva frăţiei în 

Hristos şi a veşniciei răscumpărate. 

- Plata datoriilor este importantă, dar 

responsabilitata unei comunităţi creştine noi 

depăşeşte orizontul datoriilor  economice. 
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- Importanţa mărturiei şi acceptării reciproce. 

- Importanţa acordării unei şanse reale celor de 

curând întorşi la Hristos. 

- Importanţa şi responsabilitatea de patron. 

 

2. Cum să înţelegi, ca Onisim, că a trăi pentru Hristos 

şi a lucra în Biserică, înseamnă a avea şi curajul de 

a rezolva aspectele negative ale trecutului. 

3. Cum să înţelegi, ca Filimon, că întoarcerea şi 

pocăinţa foştilor delicvenţi este o posibilitate care 

trebuie tratată cu sensibilitate. 

4. Cum să înţelegi, ca Pavel, că poţi şi trebuie să 

intervii în conflicte, cu dragoste, cu tact, prin 

identificare cu problemele oamenilor. 

5. Cum să te porţi, ca pastor, cu creştinii bogaţi. 

6. Cum să te raportezi la creştinii tineri, care au un 

trecut problematic şi au nevoie de o şansă.  

7. Cum să iei în considerare că există principii biblice 

majore pe baza cărora poţi interveni, în general, în 

problemele economice şi sociale ale timpului tău. 

 

SALUTĂRI 

 

23  Ἀρπάζεςαί ρε Ἐπαφπᾶς ὁ ρσναιγμάλτςός μξσ ἐν 
Χπιρςῷ Ἰηρξῦ, 24  Μᾶπκξς, Ἀπίρςαπγξς, Δημᾶς, Λξσκᾶς, 
ξἱ ρσνεπγξί μξσ. 25 Ἡ γάπις ςξῦ κσπίξσ Ἰηρξῦ Χπιρςξῦ 
μεςὰ ςξῦ πνεύμαςξς ὑμῶν. 
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Salutările finale transmit ideea că în spatele scrisorii nu 

se află doar autoritatea lui Pavel, ci şi cea a echipei sale, 

formate din Epafras, marcu, Aristarch, Demas şi Luca. 

Prin ascultarea sa probabilă şi de dorit, Filimon va 

continua să facă din această echipă lărgită care trăieşte 

şi lucrează spre slava lui Dumnezeu. Perspectiva 

apartenenţei la acest grup care îl sprijină pe Pavel îi dă 

siguranţa sporită a unei identităţi clare de lucrător 

creştin dedicat.  
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