Dup aceea apostolul vorbe te despre împrejur rile aparent lipsite de importan , în care el se
afla. Ia seama: un apostol în temni . El spune: »Vreau s ti i, fra ilor, c împrejur rile în care
m g sesc, mai degrab au lucrat la înaintarea Evangheliei« (versetul 12). Ce Domn minunat
avem noi! Cât de u or ar fi putut Pavel acolo în închisoare s mediteze la împrejur rile în care se
afla, i cât de des am f cut-o noi în împrejur ri asem n toare. Cât de u or ar fi putut spune: de nu
m-a fi dus niciodat la Ierusalim! Atunci nu m-ar fi putut prinde acolo i astfel nu a fi ajuns la
Roma. Dac a fi r mas numai în c l toriile mele misionare a fi putut acum s vestesc
Evanghelia. Acum stau aici f r s fac ceva, f r nici-o int . S-ar fi putut de asemenea gândi:
acum fra i cu inten ii fal e vestesc pe Hristos, c ci ei tiu c eu sunt în închisoare (compar cu
versetele 15, 17). Dar Pavel nu face a a! C ci Domnul i-a ar tat cu totul altceva. El scrie aici
filipenilor: fra ilor, vreau s ti i c nu din întâmplare sunt aici. Probabil c a a s-au gândit
filipenii, c ci aici se spune foarte accentuat: »Vreau s ti i, fra ilor ...« Dac voi a a gândi i, s
ti i c v-a i în elat. Situa ia este cu totul alta, captivitatea mea a lucrat la înaintarea Evangheliei.
Aceasta este frumos, nu-i a a, dac ai credin i po i vedea toate lucrurile în leg tur cu Isus
Hristos. Atunci vei în elege versetul frumos din Romani 8, c toate lucrurile lucreaz împreun
spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Da, dac noi ar trebui s decidem în baza
împrejur rilor în care ne afl m ... De mai multe ori am mul umit Domnului c m-a împiedicat s
fac aceasta, sau aceea. Mi s-a p rut a fi cel mai ales, dar nu a fost a a. Mai târziu am v zut c
drumul pe care Domnul m-a condus a fost spre cel mai mare bine al meu i spre o mai mare
prosl vire a Sa. A a au fost împrejur rile în care se afla Pavel, spre r spândirea Evangheliei.
C ci acum Evanghelia a fost vestit i la curtea împ r teasc (pretorium) i pretutindeni aiurea
(sau: i în alte locuri) (versetul 13).
Domnul are c i ciudate. Dac vom gândi: acum totul decurge strâmb, Domnul nu poate s - i
ating inta, atunci se dovede te c Domnul folose te tocmai aceste împrejur ri ca Evanghelia s
fie vestit în locuri în care altfel nu s-ar fi vestit. Acum Pavel o putea vesti chiar i împ ratului
Nero. Ar fi fost posibil vreodat pentru el s fac aceasta, dac nu ar fi venit la Roma? S ne
încredem în c ile Domnului, chiar i atunci când nu ne sunt clare i s ne gândim: cum va merge
mai departe? Ce vrea Domnul s fac prin aceasta? Desori vom vedea aceasta pe p mânt, dar de
multe ori nu. Dar c ile Lui sunt totdeauna cele mai bune.
Avem aici un exemplu minunat care exprim clar aceasta. Pavel spune: voi a i v zut totul, c
eu sunt în închisoare din pricina lui Hristos i nu pentru c a fi un f c tor de rele, un uciga sau
un tâlhar. Hristos a fost prosl vit în mine. A i v zut c eu sunt un rob al Lui i suf r din pricina
Numelui Lui. Ce m rturie a rezultat din aceasta, atunci când cu mâinile legate cu lan uri st tea
înaintea lui Agripa i a lui Festus înconjurat de o mul ime de oameni îmbr ca i cu haine luxoase
i a zis lui Agripa: »Fie curând, fie târziu, s dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci to i cei ce m
ascult ast zi, s fi i a a cum sunt eu, afar de lan urile acestea.« (Faptele Apostolilor 26, 29) Ce
diferen ! Dar aceasta nu consta în lucrurile exterioare. Acest om avea pe Isus Hristos de partea
sa, care cu o noapte în urm a stat înaintea lui i i-a zis: »Fii cu curaj, Pavele!« Aceasta schimb
totul. A a ceva nu v d oamenii din afar la noi, dar noi tim c avem puterea Celui Prea Înalt i
prin puterea Lui suntem mai mult decât biruitori.
Au fost i alte rezultate minunate în afar de vestirea Evangheliei la curtea împ ratului? În
versetul 14 se spune: » i cei mai mul i din fra i, îmb rb ta i de lan urile mele, au i mai mult
îndr zneal s vesteasc f r team Cuvântul lui Dumnezeu.« Dac sunt fra i care au daruri mari,
atunci deseori sunt i al i fra i care prin aceasta stau pe planul secund, în umbra marilor
lumin tori. Vedem aici un al doilea folos practic al faptului c marele apostol Pavel a fost
aruncat în închisoare. Al ii au prins curaj, atunci când au v zut m rturia dat de Pavel în

închisoare; au trecut de partea lui i au vestit Cuvântul f r team i cu îndr zneal . Ce road
minunat a rezultat din întemni area lui Pavel! Probabil c el nu s-a gândit niciodat la aceasta,
dar Domnul a lucrat aceasta în aceste împrejur ri. Ce binecuvântare deosebit este s vezi c
Domnul are toate în mâinile Sale.
Dar pentru Pavel au existat i motive de întristare: »Unii propov duiesc pe Hristos din pizm i
din duh de ceart « (versetul 15a). Erau unii care ziceau: deoarece apostolul nu mai este aici,
putem trece pe prim plan. El nu mai poate s ne stea împotriv . Vom încerca s ocup m un loc
de frunte între fra i. F ceau aceasta din invidie i din duh de ceart . A a au început s vesteasc
Cuvântul. Era o chestiune trist . Îmi pot imagina c acolo în închisoare apostolul Pavel ar fi
putut gândi astfel: dac a fi la ei a putea s le stau împotriv i i-a aduce la t cere. Dar
apostolul nu gânde te a a. El aduce totul în leg tur cu Isus Hristos, i acesta este marele secret
al lui. Atunci când începem s vedem lucrurile în lumina Sa, totul va ap rea altfel. Lucrurile cele
mai ciudate din via , cele mai mici, lucrurile obi nuite – tim din experien -, dac le aducem
în leg tur cu cerul vor ar ta cu totul altfel. Ele vor ap rea atunci într-o alt lumin : în lumina
cerului.
»Dar al ii din bun voin . Ace tia din urm lucreaz din dragoste, ca unii care tiu c eu sunt
îns rcinat cu ap rarea Evangheliei« (versetele 15b, 16). Ace tia au fost c l uzi i de dragoste.
Puteau spune împreun cu apostolul Pavel: dragostea lui Hristos ne constrânge (2 Corinteni 5,
14). Erau inten ii bune. Care sunt motivele noastre, atunci când facem ceva pentru Domnul? A
fost cu adev rat numai dragostea lui Hristos care totdeauna ne-a constrâns, sau au fost alte
motive? Nu am avut noi curajul s spunem nu? Sau am mers, deoarece dragostea lui Hristos ne-a
constrâns? Nu am participat noi câteodat la orele de adunare gândind c dac lipsim vor obsera
al ii? Aceasta nu a fost dragostea lui Hristos! El vede motivele inimii noastre; câteodat ele devin
vizibile, alteori nu. De fapt în primul rând nici nu este important ce facem, ci care este atitudinea
inimii noastre fa de Domnul. Atunci cu atitudine corespunz toare vom face de la sine ceea ce
El a teapt de la noi.
»Cei dintâi, din duh de ceart vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca s mai adauge un necaz
la lan urile mele. Ce ne pas ? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toat inima, Hristos este
propov duit. Eu m bucur de lucrul acesta, i m voi bucura.« (versetele 17, 18) Pe Pavel îl
intereseaz ca Hristos s fie vestit. Este acela i lucru, ca i r spunsul dat de Domnul ucenicilor,
atunci când ei L-au întrebat: »Înv torule, noi am v zut pe un om sco ând draci în Numele T u
i l-am oprit, pentru c nu merge dup noi.« (Luca 9, 49) Dar Domnul le-a zis: »Nu-l opri i,
fiindc cine nu este împotriva voastr , este pentru voi« (versetul 50). Desigur, ei nu au fost acolo
unde ar fi trebuit s fie. Ei trebuiau s -L urmeze pe Domnul Isus. Dar ei nu erau împotriva Lui.
Ei erau pentru El i Domnul spune s fie l sa i în pace. Dac li s-ar fi astupat gura, atunci roada
din ei ar fi fost mult mai pu in . Tot a a este i aici. Dac punem lucr rile în leg tur cu Domnul
Isus i ne gândim la onoarea Lui, atunci vom spune: nu este cel mai important dac fratele acesta
face lucrarea din motivul acesta sau acela, important este c ea este pentru Domnul. Cu excep ia
cazului când noi avem ocazia s vorbim cu el despre aceasta, dac Domnul ne scoate aceasta în
cale – atunci este cu totul altceva. Apostolul aflat în închisoare nu putea face aceasta. Putea
numai s încredin eze lucrarea în mâinile Domnului, s devin lini tit i cu inima lini tit s
spun : Hristos este totu i prosl vit i eu m bucur de aceasta, i m voi bucura. În felul acesta
po i g si chiar în împotrivitorii t i un motiv de bucurie în st rile de împotrivire i de ostilitate.
Acesta este secretul vie ii cre tine: niciodat s nu te la i împov rat de împrejur ri. Nu este u or
dac e ti prigonit, sau timp îndelungat bolnav, sau ai pierdut pe cei dragi. Pavel spune: am
înv at. Chiar i el a trebuit s înve e, nu s-a produs de la sine: »M-am deprins s fiu mul umit cu
starea în care m g sesc. tiu s tr iesc smerit i tiu s tr iesc în bel ug« (capitolul 4, 11-12). În
orice situa ie te-ai afla, nu conteaz , este vorba de El. Pot totul în El, care m înt re te, oricare ar
fi împrejur rile. El va fi prosl vit în mine. Care este atunci urmarea? Nimic altceva decât
bucuria, chiar dac stai în închisoare i ai moartea înaintea ochilor. Dac începi s prive ti

împrejur rile în lumina lui Isus Hristos, atunci te po i bucura chiar i în cele mai vitrege
împrejur ri.
»C ci tiu c lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rug ciunile voastre i prin
ajutorul Duhului lui Isus Hristos« (versetul 19). Cuvântul mântuire din acest verset este acela i
cuvânt ca i în versetul 28. Este important s re inem acest lucru. Cu privire la mântuire noi ne
gândim de cele mai multe ori la ceea ce am primit atunci când am venit la credin . »C ci prin
har a i fost mântui i, prin credin « (Efeseni 2, 8). Acesta este un aspect important al mântuirii.
Noi o primim atunci când accept m Evanghelia mântuirii noastre (Efeseni 1, 13). Pavel spune în
1 Corinteni 15, 1: »... Evanghelia, ... pe care a i primit-o, ... prin care sunte i mântui i«. Aceasta
îns este numai o parte a adev rului. Mântuirea ne este prezentat în Noul Testament i sub un
alt aspect, i anume ca ceva care va avea loc în viitor, ca punct final al c l toriei. În acest caz
accentul se pune pe faptul c tot ceea ce noi am primit prin credin în principiu este partea
noastr , dar nu suntem înc în posesia deplin a acestor lucruri. Nu le avem în mâinile noastre.
Trupurile noastre nu sunt înc prosl vite (Filipeni 3, 20, 21). Noi nu suntem înc realmente în
locurile cere ti, suntem acolo numai »în Isus Hristos«, prin credin . V zut în felul acesta,
mântuirea deplin este la sfâr itul drumului. Atunci vom primi ceea ce noi am acceptat deja
acum prin credin . Pavel spune: »a tept m înfierea, adic r scump rarea trupului nostru«
(Romani 8, 23). În felul acesta ne este prezentat mântuirea în aceast Epistol . În capitolul 3 se
spune c noi a tept m pe Domnul Isus ca Mântuitor s vin din cer. Cineva ar putea întreba:
trebuie Domnul Isus s ne mai mântuiasc ? Da, cu siguran , noi Îl a tept m ca Mântuitor, ca s
mântuiasc trupurile noastre, ca i ele s aibe parte de mântuire.
Este important s în elegem aceasta în contextul caracterului Epistolei c tre Filipeni. Aceast
Epistol ne prezint ca credincio i în »alergarea« noastr prin pustie. Alerg m spre int , cu toate
c aici pe p mânt niciodat nu o vom ajunge. inta final este acolo unde este Hristos. El este
inta final a drumului. Noi vom ajunge deci la int abia atunci când vom fi la El, fie în Paradis,
fie în casa Tat lui. i cu toate acestea noi alerg m, chiar dac aici pe p mânt niciodat nu vom
ajunge la int . Noi alerg m spre lumin i cu cât ne apropiem mai mult de ea, cu atât str luce te
mai luminoas , cu atât mai minunat ne lumineaz c rarea i cu atât mai clar vedem drumul pe
care îl avem de parcurs. Aceasta este urmarea, dac alerg m grabnic spre Hristos Isus, mâna i de
dorin a de a-L cunoa te. A a spune apostolul Pavel în capitolul 3: »ca s câ tig pe Hristos i s
fiu g sit în El, nu având o neprih nire a mea, pe care mi-o d Legea, ci aceea care se cap t prin
credin a în Hristos, neprih nirea, pe care o d Dumnezeu, prin credin . i s -L cunosc pe El i
puterea învierii Lui i p rt ia suferin elor Lui« (versetele 8b, 9-10a). Aceasta era singurul lucru
pe care inima lui îl dorea. El tia c toate împrejur rile, oricât de grele ar fi fost ele, vor sluji
numai spre mântuirea lui. Ele vor lucra în favoarea lui, ca el s ajung la int (la mântuire),
oricare ar fi ele. Dumnezeu va c l uzi împrejur rile a a fel, ca ele s lucreze spre bine.
»Prin rug ciunile voastre i prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos« (versetul 19b). Rug ciunea
filipenilor va contribui i ea. Ei se rugau pentru el în împrejur rile grele în care se afla. Chiar i
aceasta va contribui ca el s ajung la int , chiar dac el era în închisoare. El avea sprijinul
Duhului Sfânt. Cunoa tem noi aceast fântân de putere? Ne folosim de ea, sau ea r mâne
neatins de noi? Ne rug m, sau consider m c rug ciunea este pentru aceia care au mult timp
pentru ea? Luther se ruga o or în fiecare diminea , i spunea: când câteodat trec prin nevoi
mari, atunci m rog dou ore, c ci atunci am cel mai mult nevoie de harul Domnului. Cunoa tem
noi timpul nostru de lini te, când suntem singuri numai cu Domnul? Aceia care cunosc aceasta
tiu ce har minunat pentru drumul nostru rezult din ea. Cunoa tem noi puterea Duhului Sfânt,
ne-am ad pat din ea? Este puterea care vrea s ne ajute în vorbire i în ascultare. O folosim noi
în momentul acesta, ca astfel Domnul s - i ating inta cu noi în timp ce studiem Cuvântul Lui?
Cunoa tem noi aceste izvoare? Pavel le cuno tea. El tia c ele vor contribui la atingerea intei,
anume, câ tigarea lui Hristos, i c Hristos va fi prosl vit în via a sa.

