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"Mul?umesc Dumnezeului meu pentru toat? aducerea aminte pe care o p?strez despre voi. În toate rug?ciunile
mele m? rog pentru voi to?i, cu bucurie, pentru partea pe care o lua?i la Evanghelie, din cea dintâi zi pân? acum.
Sunt încredin?at c? Acela care a început în voi aceast? bun? lucrare o va ispr?vi pân? în ziua lui Isus Hristos. Este
drept s? gândesc astfel despre voi to?i, fiindc? v? port în inima mea, întrucât, atât în lan?urile mele, cât ?i în
ap?rarea ?i înt?rirea Evangheliei, voi sunte?i to?i p?rta?i aceluia?i har.
C?ci martor îmi este Dumnezeu c? v? iubesc pe to?i cu o dragoste nespus?, în Isus Hristos. ?i m? rog ca dragostea
voastr? s? creasc? tot mai mult în cuno?tin?? ?i orice pricepere, ca s? deosebi?i lucrurile alese, pentru ca s? fi?i
cura?i ?i s? nu v? poticni?i pân? în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprih?nirii, prin Isus Hristos, spre slava ?i
lauda lui Dumnezeu" (Filipeni 1: 3-11) .
Apostolul Pavel scria bisericii din Filipi, dintr-o închisoare roman?. Mai mult decât oricare alt? biseric?, ace?ti
credincio?i l-au sprijinit în lucrarea sa ?i erau îi foarte dragi. Pavel î?i exprim? afec?iunea fa?? de ei ?i aprecierea sa
pentru slujirea lor comun?. De asemenea, el a vrut s? îi încurajeze s?-?i p?streze ochii a?inti?i asupra lui Isus ?i s?
aib? încredere c? Dumnezeu va finaliza lucrarea pe care a început-o în ei.
Pavel este un exemplu perfect pentru cei care trec prin mari suferin?e ?i î?i p?streaz? credin?a prin puterea lui
Dumnezeu. Mai jos citim: "Pot totul în Hristos care m? înt?re?te" (4:13). Pavel era sigur de lui rela?ia lui cu Isus ?i
?tia c? Dumnezeu îl va sus?ine în clipele sale de cea mai profund? sl?biciune.
Tot astfel, avem siguran?a c? Dumnezeu ne sus?ine ?i pe noi atunci când via?a pare
nesigur?. În momentele noastre de mare sl?biciune avem o for?? care nu poate fi schimbat?. Avem o sincer?
speran?? - Dumnezeu este cu noi atunci când avem nevoie.
Când treci prin încerc?ri, fii încrez?tor c? Dumnezeu te va sus?ine. Mai mult decât atât, El va finaliza într-o zi,
lucrarea început? în tine. ?ine-?i ochii a?inti?i spre El!
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