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“Mul?umesc Dumnezeului meu pentru toat? aducerea aminte pe care o p?strez despre voi... pentru partea pe care
o lua?i la Evanghelie, din cea dintâi zi pân? acum.” (Filipeni 1: 3, 5)
Pavel Îi mul?umea lui Dumnezeu pentru adunarea sfin?ilor; pentru koinonia – tot ce aveau împreun?, pe m?sur? ce
el împreun? cu biserica filipenilor înaintau împreun?, în credin??. Aceast? congrega?ie a Evangheliei era diferit? de
toate celelalte. Era puternic?, fiindc? luase fiin?? la piciorul crucii lui Isus Hristos. Prin El, oameni din diverse sfere,
triburi ?i limbi diferite au fost uni?i ca un singur trup.
Citim în continuare: “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” (1: 8-10). Pavel g?sea pl?cere în
tov?r??ia cre?tinilor – ace?tia au fost serio?i ?i stabili înc? din prima zi în care l-au întâlnit. Ei au continuat s?
comunice cu el ?i l-au ajutat atunci când s-a aflat singur în închisoare, iar el a fost pe deplin mul?umitor.
Pavel I-a mul?umit lui Dumnezeu pentru prietenii s?i care au fost constan?i de-a lungul anilor. Duhul Sfânt a unit
inimile lor ?i au devenit una în Hristos. Pavel dorea ca dragostea acestor credincio?i s? sporeasc? tot mai mult.
Tot astfel, ast?zi Domnul dore?te pentru copii S?i s? fie uni?i, s? se iubeasc? ?i s? fie al?turi unii de al?ii. Nu numai
c? acestea ne-ar înt?ri în umblarea cu Domnul, dar ?i comunitatea biblic? ar putea deveni o puternic? m?rturie
pentru lume.
V? lupta?i în a rela?iona cu ceilal?i credincio?i? V? încurajez s? c?uta?i oportunit??i de a v? raporta la ei într-un
mod nou. Nu numai c? a?i putea d?rui ?i altora, dar ?i ei v? pot îmbog??i în umblarea voastr? cu Mântuitorul – iar
împreun? pute?i crea o leg?tur? strâns? a credin?ei. Domnul va r?spl?ti eforturile voastre prin binecuvântarea Sa,
“ca dragostea voastr? s? creasc? tot mai mult”.
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