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"Astfel, dar, preaiubi?ilor, dup? cum totdeauna a?i fost ascult?tori, duce?i pân? la cap?t mântuirea voastr?, cu fric?
?i cutremur, nu numai când sunt eu de fa??, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. C?ci Dumnezeu este Acela
care lucreaz? în voi ?i v? d?, dup? pl?cerea Lui, ?i voin?a ?i înf?ptuirea" (Filipeni 2:12 - 13).
Epistola lui Pavel c?tre Filipeni este plin? de laud?, încurajare ?i binecuvântare. El este impresionat de mersul lor
de ascultare ?i îi complimenteaz? pentru în?elegerea lor. El îi laud?, de asemenea, pentru c? au fost statornici ?i
neclinti?i, chiar ?i atunci când nu se afla acolo pentru a-i îndruma.
Dumnezeu este Cel care îi împuternicea pe ace?ti sfin?i s? lucreze ?i s? î?i doreasc? acest lucru cuvântul ,,voin?a” aici face referire la: a dori, la a avea o pasiune, la a urm?ri un lucru constant. Deci, Dumnezeu
lucra în ei pentru ca s? poat? tr?i o via?? roditoare, în care El s?-?i g?seasc? pl?cerea. Pavel continu?: „Face?i
toate lucrurile f?r? cârtiri ?i f?r? ?ov?ieli, ca s? fi?i f?r? prihan? ?i cura?i, copii ai lui Dumnezeu, f?r? vin?, în mijlocul
unui neam tic?los ?i stricat, în care str?luci?i ca ni?te lumini în lume, ?inând sus Cuvântul vie?ii; a?a ca, în ziua lui
Hristos, s? m? pot l?uda c? n?am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (2:14-16)
Aceast? parte din Scriptur? îi încuraja pe filipeni s? vegheze atunci când vor fi în încerc?ri. "Privi?i la acea m?rea??
imagine! Nu v? plânge?i ?i nu v? v?ita?i, fiindc? acest lucru v? va împiedica cre?terea". Chiar ?i în biserici sunt
câ?iva care nu tr?iesc a?a cum ar trebui. Ei cânt? cânt?ri ?i versuri corecte cu gura, îns? inimile lor nu sunt
transformate cu adev?rat. Tat?l vrea s? str?lucim asemenea stelelor, în lumea ce ne înconjoar?.
Fie ca voi s? urma?i exemplul bisericii din Filipi, tr?indu-v? via?a într-un mod în care s? reflecta?i în jurul vostru
slava Lui. Cere?i Duhului Sfânt s? v? aduc? mai aproape de El, ca s? fi?i consuma?i pentru Isus ?i s? p?stra?i o
m?rturie puternic? în mijlocul unei genera?ii compromise ?i c?zute!

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/30004/

Page 1 of 1

