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Fiecare ar vrea s? se simt? special. Lumea ?tie acest lucru, iar întreprinderile valorific? acest fapt. Ele ne ofer?
diferite niveluri de lucruri „speciale” pentru a face afaceri cu ei. Hotelurile, companiile aeriene ?i alte servicii ofer?
la nivel de aur, argint ?i bronz pentru membrii s?i participan?i. Cu cât sus?ii mai mult serviciul lor, cu atât ob?ii un
nivel mai înalt în calitate de membru, prin tot felul de reduceri ?i recompense. Vor s? te fac? s? te sim?i special
pentru alegerea companiei lor.
Pavel le-a prezentat filipenilor un tip de favoare pe care Dumnezeu o ofer? poporului S?u: „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.” (Filipeni 1:6-7)
Ai putea spune: „Înscrie-m?! Îmi doresc „tot ce are mai bun Dumnezeu pentru mine”. Cu toate acestea, favoarea
Domnului este cu mult mai diferit? de cea a lumii, a?a cum subliniaz? Pavel: „Voi împ?rt??i?i împreun? cu mine
aceea?i favoare a lui Dumnezeu, atât prin închiderea mea, cât ?i prin ap?rarea ?i înt?rirea adev?rului ve?tii bune”
(1:7).
Pavel a fost trimis la închisoare – înc?tu?at ?i redus la t?cere. Cum pot avea sens toate acestea? Predicase la mii
de persoane ?i v?zuse mul?imi c?zând în genunchi strigând pentru mântuire. A stat în fa?a regilor ?i judec?torilor ?i
a primit o revela?ie personal? a lui Isus. A?a sun? favoarea. Deci, cum devine o favoare special? coborârea de la
toate acestea la o celul? de închisoare?
Ei bine, ceea ce descrie Pavel aici trebuie tradus având o inim? spiritual?. El ne arat? c? se poate ca Dumnezeu s?
ne aduc? în locuri la care nu ne-am fi gândit, atunci când dore?te s? îndeplineasc? o lucrare special? a împ?r??iei
în vie?ile noastre.
Durerile oamenilor sunt reale, iar atunci când încerc?rile lor se înr?ut??esc în loc s? fie mai u?oare, pot aduce
confuzie. Îns? Dumnezeu este mereu al?turi de copiii S?i, umblând lâng? fiecare în parte. El nu caut? s? ne ia
lucrurile, El caut? modalit??i de a ne binecuvânta. El este pentru binele nostru, chiar ?i pentru a restabili ceea ce nea fost luat.
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