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Epistola c�tre Filipeni 

 

Capitolul 1, versetele 1-12 

 

  În versetul 1 g�sim deja unele puncte care confirm� ceea ce am spus în introducere. Scrisoarea 
începe astfel: »Pavel �i Timotei, robi ai lui Isus Hristos.« Aici nu scrie a�a cum scrie în cele mai 
multe scrisori ale apostolului: »Pavel, apostol al lui Isus Hristos.« El nu vorbe�te aici ca apostol. 
Dac� el ar fi spus aceasta, atunci noi am fi putut zice: da, este un apostol care spune aceasta, a 
fost o persoan� care a avut parte de un har deosebit, un slujitor deosebit al Domnului. Nu este de 
mirare c� el a avut parte de astfel de experien�e. Nu, spune Pavel, eu nu sunt mai bun decât voi, 
atunci când este vorba de experien�e cre�tine. De aceea el se pune aici pe aceea�i treapt� cu 
Timotei: Pavel �i Timotei. Ambi sunt robi ai lui Isus Hristos, robii Aceluia despre care citim în 
capitolul 2 c� a luat chip de rob ca s� fie ascult�tor de Dumnezeu. Pavel este un rob al lui Isus 
Hristos tot a�a cum �i noi to�i am devenit robii S�i (compar� cu Efeseni 6, 6). Asta înseamn� ca 
noi s� facem ceea ce Domnul a�teapt� de la noi. El nu scrie nici la Adunarea din Filipi, ci la »to�i 
sfin�ii în Hristos Isus, care sunt în Filipi.« Aceasta este o deosebire fa�� de celelalte scrisori. Aici 
nu este vorba de adev�ruri care se refer� la Adunare ca întreg, ci la umblarea fiec�rui credincios 
în parte, de responsabilitatea lui fa�� de Dumnezeu �i experien�ele personale cu Isus Hristos. Tu 
nu te po�i hr�ni din experien�ele fratelui t�u sau ale sorei tale. Tu trebuie s� ai rela�ii personale cu 
Isus Hristos, ca �i acest apostol. Fiecare dintre noi este sfânt (asta înseamn� pus de-o parte, 
închinat Domnului), nu pe baza faptelor proprii ci pe baza a ceea ce Dumnezeu a f�cut din el. 
Fiecare dintre noi trebuie s� alerge personal alergarea care îi st� în fa��.  
   »Împreun� cu episcopii �i diaconii.« Aceast� expresie nu o mai g�sim niciunde în Epistole. 
Aceasta ne arat� c� aici avem de a face cu o Adunare matur� �i nu cu o Adunare ca aceea din 
Corint. Acolo citim despre deficien�e într-o Adunare lipsit� de maturitate, care mai avea multe de 
înv��at. Aici avem o Adunare care are tot ceea ce îi trebuie pentru o experien�� cre�tin�, cu 
supraveghetori �i slujitori, care ajut� pe cei credincio�i �i merg pe drum înaintea lor împreun� cu 
Hristos Isus. Dar ei nu stau aici în prim plan. Nu te po�i hr�ni din experien�ele fra�ilor b�trâni, 
care sunt c�l�uze în mijlocul credincio�ilor. Ei sunt numi�i aici dup� cei sfin�i; ei stau pe aceea�i 
treapt� cu ei. Se spune: »împreun� cu episcopii �i diaconii.« Ceea ce se spune aici este valabil 
pentru fra�ii tineri �i pentru fra�ii b�trâni, pentru surorile tinere �i pentru surorile în vârst�. În 
afar� de aceasta �tim c� slujba oficial� de supraveghetor (sau de b�trân, a�a cum este numit� ea 
deseori) a fost prezent� numai în perioada de început, pe când erau înc� apostoli. Numai apostolii 
au avut dreptul s� desemneze b�trâni, cu excep�ia cazului în care ei au autorizat pe al�ii s� fac� 
acest lucru, a�a cum a fost cu Tit (Tit 1) �i într-un anumit sens cu Timotei (1 Timotei 3). În 
timpul acela au avut aceste mijloace de ajutor, dar curând dup� aceea au încetat s� mai existe. 
Pavel spune în capitolul 2: acum nu mai sunt în mijlocul vostru, filipenilor, acum nu mai sunt de 
fa��, �i va veni un timp – am putea noi spune – când nu vor mai fi nici supraveghetori; atunci va 
trebui s� v� duce�i pân� la cap�t mântuirea voastr�, cu fric� �i cutremur (versetul 12). Dar spre 
fericire el spune totodat�: Dumnezeu este Acela care lucreaz� în voi �i v� d�, dup� pl�cerea Lui, 
�i voin�a �i înf�ptuirea. 
   Totul este de la El: »Har vou� �i pace de la Dumnezeu, Tat�l nostru.« Da, avem nevoie de 
acestea pe drumul nostru. Nu Harul pe care îl primim atunci când ca p�c�to�i venim la 
Dumnezeu; pe acesta l-am primit odat�. Prin Har am fost mântui�i (Efeseni 2, 5,8). Dar noi avem 
nevoie în fiecare zi de Har, ca s� mergem pe drumul nostru, ca s� slujim, ca s� lu�m hot�râri. �i 
nu avem noi nevoie de pace? De pacea lui Dumnezeu, despre care se spune în capitolul 4 c� ne 
va p�zi inimile �i gândurile în Isus Hristos? Pacea în inimile noastre este mai mult decât bucuria. 
Bucuria poate fi pentru un moment scurt, un entuziasm scurt sub influen�a unor împrejur�ri 
favorabile. Îns� pacea, care este permanent� în inima unui credincios, atunci când tr�ie�te în 
apropierea Domnului, este de nezguduit. Aceasta este pacea despre care vorbe�te Domnul Isus: 
»V� dau pacea Mea« (Ioan 14, 27). Pacea Mea, pe care Eu am avut-o în toate împrejur�rile, în 
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care niciodat� nu Mi-am pierdut curajul �i nu M-am l�sat cl�tinat de împrejur�ri, ci tot timpul am 
mers pe drumul Meu având încredere în Tat�l. Aceast� pace ne-o dore�te apostolul. 
   »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« (versetele 3, 4). Dac� vom citi 
scrisorile lui Pavel vom observa c� în aproape fiecare scrisoare spune c� el mul�ume�te pentru 
fra�i �i pentru surori. Exist� numai o excep�ie, �i anume în scrisoarea adresat� galatenilor. Acolo 
situa�ia era a�a de trist�, c� apostolul a fost complet surprins: ce lucruri îngrozitoare am auzit 
despre voi! Aceasta ar putea fi absolut necesar. Citim c� Dumnezeu îi spune lui Ieremia: »Tu 
îns� nu mijloci pentru poporul acesta, nu în�l�a nici cereri, nici rug�ciuni pentru ei, �i nu st�rui pe 
lâng� Mine, c�ci nu te voi asculta.« (Ieremia 7, 16). Aceasta poate avea loc. Dar spre bucuria 
noastr� citim aproape pretutindeni c� apostolul se roag� pentru cei credincio�i. În 2 Corinteni 11 
spune c� pe lâng� grijile vie�ii, foamete, prigoane, lovirea cu pietre, primejdii pe mare, zilnic îl 
ap�sa grija pentru toate Bisericile. Cât de mult a purtat Pavel Adunarea pe inima sa! Ce 
înv���tur� pentru noi! Cum se face c� noi mul�umim a�a pu�in pentru fra�ii �i surorile noastre? 
Aceasta î�i are cauza în faptul c� noi suntem deseori a�a de fire�ti, c� vedem firea la fra�ii �i 
surorile noastre; atunci nu este nici-un motiv de a mul�umi pentru ei. Dac� eu tr�iesc în 
apropierea Domnului, atunci eu voi recunoa�te pe Hristos în ei, chiar �i în cel mai pu�in 
duhovnicesc, c�ci via�a nou� este în el. Dac� voi g�si pe Hristos în ei, voi putea totdeauna s� 
mul�umesc. Pavel putea s� mul�umeasc� chiar �i pentru corinteni, cu toat� starea trist� în care se 
aflau. El putea totdeauna s� mul�umeasc� pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în ei �i pentru ce le-a 
dat, cu toate sl�biciunile lor. Facem �i noi la fel? Spunem noi: Î�i mul�umesc Tat� pentru fratele 
acesta, sau acela, care nu-mi este a�a de apropiat, dar Î�i mul�umesc c� este copilul T�u �i Hristos 
locuie�te în el, �i Tu i-ai dat via�a nou� ca �i mie? 
   Pavel se gândea la ei. Observ� cât de detaliat face el aceasta. De patru ori st� aici în greac� 
cuvântul »to�i«. Ce via�� de rug�ciune avea acest om! Am putea s�-l scuz�m: Pavele, ai a�a de 
mult de f�cut în lucrarea Evangheliei, las� rug�ciunea în seama altora, a celor bolnavi, care nu 
pot face altceva. Nu, Pavel s-a rugat în fiecare zi pentru toate Adun�rile, �i erau foarte multe în 
�inutul acela. Probabil prin lucrarea sa, direct sau indirect, milioane de oameni au ajuns s� se 
poc�iasc�. Pavel s-a rugat pentru ei. S-a gândit la greut��ile �i nevoile lor �i i-a adus înaintea 
tronului Harului. Cu bucurie constat�m c� pentru filipeni Pavel nu a trebuit s� se roage fiind 
cuprins de întristare. El iubea foarte mult pe filipeni! Vedem în aceast� scrisoare cum în mod 
deosebit el se sim�ea atras de ei. A fost singura Adunare de la care a primit ajutor financiar, �i 
aceasta spune ceva, c�ci Pavel nu obi�nuia s� fac� aceasta. El a preferat mai bine s� lucreze 
pentru între�inerea sa. Prilejul de a scrie aceast� scrisoare a fost oferit de faptul c� Epafrodit, un 
frate din Filipi, în numele Adun�rii a adus daruri lui Pavel aflat în închisoarea din Roma. Inima 
lui Pavel s-a umplut a�a de mult de recuno�tin��, c� s-a rugat cu bucurie pentru ei �i le-a scris 
aceast� scrisoare, pe care �i noi ast�zi o putem avea. 
   �i pentru ce mul�ume�te el? Nu numai pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în ei, nu, el însu�i 
putea recunoa�te în ei roade spirituale. Mul�umesc »pentru partea pe care o lua�i la Evanghelie, 
din cea dintâi zi �i pân� acum« (versetul 5). Ace�ti filipeni au primit mântuirea �i nu au zis: acum 
vom merge în cer, de acum încolo ne putem face comozi. Nu, inimile �i gândurile lor s-au 
îndreptat spre al�ii. Este rodul acesta �i la noi? Dac� am primit Evanghelia, avem noi dorin�a ca �i 
al�ii s� aud� aceast� Evanghelie? Ace�ti oameni au devenit »p�rta�i«. Ei au lucrat împreun� cu 
Pavel. Ei au f�cut aceasta sprijinindu-l financiar �i spiritual prin rug�ciunile lor. Ei au f�cut 
aceasta din prima zi. Putem în�elege aceasta. Era focul dragostei dintâi, vom spune noi. Am putut 
constata aceasta la mul�i, poate chiar �i la noi în�ine. Dac� la noi dorin�a de a aduce �i pe al�ii la 
Dumnezeu s-a redus treptat, la filipeni nu a fost a�a. Focul lor a r�mas aprins, »din prima zi �i 
pân� acum«. Ei l-au sprijinit chiar �i în închisoare. În mod sigur nu a fost u�or pentru ei. Pavel 
scrie mai târziu, în a doua scrisoare adresat� lui Timotei, c� to�i credincio�ii din Asia l-au p�r�sit. 
De ce? Pentru c� era în închisoare. Ei spuneau: desigur, noi suntem urma�i ai lui Hristos, dar 
trebuie s� ne �inem retra�i, c�ci Pavel �i-a creat singur probleme în Roma. El vorbe�te acolo mult 
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prea liber. Ar fi fost mai bine s� fi fost mai re�inut �i atunci ar fi avut mai mult� lini�te. În felul 
acesta nu ar fi avut parte de necazuri din partea romanilor. Astfel s-au îndep�rtat de el, spunând 
totodat�: Pavele, încearc� s� lucrezi mai lini�tit, nu vorbi totdeauna despre Evanghelie, în felul 
acesta îi faci pe oameni s� se înfurie împotriva ta. Dar Pavel nu a cedat, �i nici filipenii. Ei nu s-
au ru�inat de cel ce se g�sea în închisoare. Ei aveau un prieten în închisoare �i au dovedit public 
aceasta. I-au trimis darurile lor, chiar dac� el era la sute de kilometri departe de ei. Aceasta 
înseamn� s� iei parte la Evanghelie. Ei nu au dat numai banii lor în colectele pentru r�spândirea 
pliantelor, ci au avut curajul s� ia parte la suferin��, a�a cum g�sim la sfâr�itul acestui capitol. 
   »Sunt încredin�at c� Acela care a început în voi aceast� bun� lucrare, o va ispr�vi pân� în ziua 
lui Isus Hristos« (versetul 6). Pavel a avut totdeauna aceast� încredere pentru cei credincio�i, 
chiar �i pentru corinteni. El le spune: este înc� mult� sl�biciune la voi, dar �tiu foarte bine c� ve�i 
fi f�r� vin� în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. De ce? Deoarece Dumnezeu este 
credincios (1 Corinteni 1, 8,9). El nu las� lucrarea mâinilor Sale s� mearg� la voia întâmpl�rii. 
Dar aici Pavel, pe baza celor ce constatase la ei, poate spune (ar fi putut el s� spun� acela�i lucru 
�i despre noi?) c� avea încredere în filipeni. El spune: »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, 
pentru c� voi m� ave�i în inima voastr� �i, atât în lan�urile mele, cât �i în ap�rarea �i înt�rirea 
Evangheliei, voi to�i sunte�i împreun�-p�rta�i ai harului« (versetele 6-7). Pavel avea motive s� 
considere c� lucrurile se vor desf��ura �i în continuare bine. Filipenii îl aveau în inim�. Cei drept, 
ei nu spuneau aceasta, dar se vedea practic c� a�a era, din s�r�cia lor au dat daruri lui Pavel. Din 
pu�inul lor au trimis ceva lui Pavel în închisoare. 
   Au devenit p�rta�i ai harului s�u. Niciunul din noi nu are daruri ale harului, a�a cum a avut 
Pavel. Nu to�i au darul unui evanghelist, dar noi to�i putem fi p�rta�i ai acestui har. Dac� fratele 
A a primit acest har, atunci fra�ii B, C �i D pot fi p�rta�i acestui har. Ei nu vor fi p�rta�i, dac� vor 
lucra împotriva lui �i fac critic� distrug�toare cu privire la lucrarea lui. Ei pot fi p�rta�i printr-un 
cuvânt de încurajare, prin rug�ciunile lor �i prin darurile lor. Auzim uneori: eu nu sunt un 
evanghelist, nu pot lucra la vestirea Evangheliei. Nu, dar tu po�i foarte bine s� fii p�rta�i al 
acestui har, a�a cum au fost filipenii, care s-au pus de partea prietenului lor aflat în închisoare. 
Dumnezeu a v�zut acest rod duhovnicesc �i pe apostol. Dumnezeu va sfâr�i lucrarea Sa »pân� în 
ziua lui Isus Hristos«. Aceasta este ziua când Isus Hristos ne va lua la Sine �i când noi vom sta 
înaintea tronului S�u de judecat�. Atunci se va ar�ta în ce m�sur� noi am fost p�rta�i acestui har, 
sau dac� am tr�it pentru noi în�ine, dac� ne-am dat banii pentru noi în�ine, sau pentru lucrarea 
Sa, în ce m�sur� darurile �i d�ruirea noastr� au fost pentru El. Poate spunem: Hristos ocup� 
primul loc în inima mea. Dar Hristos nu vrea aceasta. El nu vrea s� ocupe primul loc, ci singurul 
loc din inima noastr�. El vrea ca noi s� fim în totul pentru El �i s� nu acord�m nici-o aten�ie 
lucrurilor care sunt în afara Lui, ci s� mergem pe c�ile Lui. Aceasta nu este o povar�, ci face 
inima fericit�. Cât de mul�i dintre noi cunosc aceasta din experien�� �i ar putea s� se scoale �i s� 
spun�: eu �tiu c� este a�a! Nu exist� o via�� mai fericit� ca aceea cu Isus Hristos. Nicidecum în 
timpul în care tr�im, unde sunt atâtea greut��i, a�a de multe lucruri se n�pustesc asupra noastr�, 
unde este atâta amenin�are �i stric�ciune în lumea aceasta. Ce mângâiere s� �ti c� toate acestea nu 
ne pot nelini�ti, c� Isus Hristos este prezent ca s� dea sens �i con�inut vie�ii noastre.  
   Am v�zut aceasta aici la filipeni. Ei au fost un sprijin pentru Pavel, �i el i-a iubit. El spune: 
»C�ci martor îmi este Dumnezeu c� v� iubesc pe to�i cu o dragoste nespus� în Isus Hristos« 
(versetul 8). Ei nu puteau vedea la el, c� el îi iubea atât de mult, dar apostolul voia s� le pun� 
aceasta pe inim�. De aceea spune: Dumnezeu este Martorul meu. El poate vedea cât de mult v� 
iubesc. �i cum îi iubea el? �i noi iubim câteodat� pe fra�ii �i surorile noastre, atunci când îi 
g�sim simpatici. Dar nu aceasta vrea s� spun� apostolul aici. El îi iubea cu inima, sau a�a cum 
spune textual aici »cu m�runtaiele« lui Isus Hristos. Acesta înseamn�, cu simpatia duioas� pe 
care Isus Hristos o avea pentru filipeni. Aceasta este o norm� de conduit� cu totul diferit� de 
simpatia noastr�. Deseori noi confund�m dragostea noastr� fa�� de fra�i �i de surori cu simpatia 
noastr� fa�� de ei, �i din fericire foarte mul�i dintre ei sunt simpatici, dar aceasta nu este 



������

dragostea de fra�i. Adev�rata dragoste este dragostea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile 
noastre �i care curge spre al�ii. De ce se revars� ea cu atâta bucurie asupra fratelui? Pentru c� 
dragostea divin� a fost rev�rsat� �i asupra lui. Via�a nou� din el �i din mine ne atrage unul spre 
cel�lalt. Aceasta înseamn� s� iube�ti cu m�runtaiele lui Isus Hristos, a�a cum El a iubit pe 
ucenicii Lui. Dumnezeu a iubit pe p�c�to�ii care nu erau demni de a fi iubi�i. Despre Domnul 
Isus ca Om aici pe p�mânt g�sim c� el a iubit pe aceia care erau vrednici de a fi iubi�i. Nu este 
f�r� importan�� c� acolo spune c� El a iubit pe Marta, pe Maria �i pe Laz�r. La ei El a g�sit 
lini�te în mijlocul groz�viilor acestei lumi. De aceea îi iubea. Acestea sunt m�runtaiele lui Isus 
Hristos. Iubim �i noi tot a�a pe fra�ii �i surorile noastre? Nu numai pe cei ce sunt simpatici, ci pe 
to�i? Atunci ceea ce noi avem ca parte comun� ne va atrage unul spre cel�lalt, �i acesta este Isus 
Hristos Însu�i, Cel care este via�a noastr�. 
    Este aceasta suficient? Filipenii au fost aceia care au iubit. Dar Pavel spune: »�i m� rog ca 
dragostea voastr� s� creasc� tot mai mult« (versetul 9). Este posibil aceasta? Da, niciodat� nu 
este de ajuns, noi putem s� iubim tot mai mult. Câteodat� spunem: dragostea dintâi este primul 
foc la acela care tocmai s-a convertit. Consider�m normal faptul c� aceast� dragoste dintâi se va 
mic�ora în timp. Vom considera probabil normal faptul c� Biserica din Efes �i-a p�r�sit 
dragostea dintâi. Dar aceasta nu este nicidecum normal. Nu este ceea ce Domnul dore�te. El 
dore�te ca dragostea care se aprinde în inima unuia care vine la credin�� s� nu se mic�oreze, ci s� 
creasc� tot mai mult. Chiar �i la fratele cel mai înaintat în vârst� poate s� creasc�, pân� când vom 
fi la Domnul. Atunci vom iubi cu des�vâr�ire, a�a cum ne-a iubit El. Aici dragostea poate s� 
creasc� mereu. Dar s� obserrv�m cum poate ea cre�te. Aici se spune: »în cuno�tiin�� �i orice 
pricepere«. Deseori noi iubim în mod foarte necugetat �i nera�ional. Uneori gândim c� iubim un 
frate �i îl trat�m ca atare, cu toate c� ar trebui s�-l mustr�m. Câteodat�, când un credincios s-a 
comportat complet gre�it îi lu�m totu�i ap�rarea �i spunem: nu trebuie s�-l iubim? Aceasta nu 
este dragoste c�l�uzit� de cuno�tin�� �i pricepere. În ceea ce prive�te cuvântul cuno�tin��, aici 
este vorba de cunoa�terea deplin�, de recunoa�terea c�ilor �i adev�rului lui Dumnezeu �i de 
faptul c� noi am în�eles pe cât de mult posibil Fiin�a Sa, sfin�enia Sa �i dreptatea Sa. C�ci s� ne 
gândim: Tat�l nostru este totodat� acest Dumnezeu al sfin�eniei �i drept��ii �i El este pentru to�i 
oamenii. 
   »Dragostea ... s� creasc� tot mai mult în cuno�tin�� �i orice pricepere, ca s� deosebi�i lucrurile 
alese« (versetele 9 - 10). �i în aceasta este ceva în care noi putem cre�te permanent. Probabil 
vom gândi c� filipenii erau într-o stare bun�. Pavel nu a repro�at niciunde a�a pu�ine lipsuri ca la 
ei. Ei mergeau cu credincio�ie pe drumul lor. Din când în când auzim în scrisorile de 
recomandare: acesta sau acela î�i ocup� cu credincio�ie locul. Prin aceasta în�elegem c� el 
particip� regulat la toate întrunirile �i are o comportare corect�. Dar Domnul nu este mul�umit de 
aceasta. El dore�te ca noi s� deosebim ce este ales, ce este cel mai bun �i s� nu ne mul�umim cu 
mai pu�in. El dore�te ca noi s� spunem: Doamne Isuse, ce s� fac ast�zi, care este voia Ta pentru 
ziua de ast�zi? Eu pot alege între aceasta �i aceia, dar ce este »cel mai bun«? Doamne, am pu�in 
timp la dispozi�ie, ce pot face pentru Tine? Cât de multe lucruri nu ar disp�rea de la sine din 
via�a noastr�! Dac� El ar avea singurul loc, atunci vom face »ce este cel mai bun« �i nu ceea ce 
consider�m noi c� este cel mai bun. Atunci vom sta pe genunchi �i vom zice: Doamne, ce vrei s� 
facem ast�zi, ce s� facem mâine? 
   »Ca s� deosebi�i lucrurile alese, pentru ca s� fi�i cura�i �i f�r� vin�.« Da, atunci când va veni 
Domnul vom fi cura�i �i f�r� vin�. Atunci carnea nu va mai fi. Dar nu despre aceasta este vorba 
aici. Dac� un credincios ar spune: voi reu�i cumva s�-mi tr�iesc timpul, c�ci atunci când va veni 
Domnul Isus voi fi des�vâr�it, curat �i f�r� vin� – atunci s� ia seama ce spune aici: »în ziua 
venirii lui Hristos«. S� �inem bine minte aceasta! A fi »curat �i f�r� vin�« st� în leg�tur� cu 
înf��i�area noastr� înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. Desigur, atunci carnea nu va mai 
fi. Dar care vor fi roadele din via�a ta pe care le vei putea prezenta? Vei putea m�rturisi potrivit 
cu adev�rul c� ai fost un rob bun �i credincios, care totdeauna a verificat ce este cel mai ales, nu 
pentru sine însu�i, ci pentru El? Va putea Domnul atunci s� spun�: rob bun �i credincios, am 
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g�sit la tine »roada neprih�nirii« care este »prin Isus Hristos« (versetul 11)? Noi suntem 
neprih�ni�i prin har, dac� suntem copii ai lui Dumnezeu. Se g�se�te la noi roada neprih�nirii? 
Roada care este prin Isus Hristos, care a fost g�sit� în via�a Domnului Isus Însu�i? Ce a v�zut 
Dumnezeu în via�a Sa, atunci când El a umblat aici pe p�mânt? Dumnezeu a g�sit la El numai 
neprih�nire, acest Dumnezeu care privea de la în�l�imea cerului ca s� vad� dac� se g�sea cineva 
care s� fac� binele, �i pe parcursul miilor de ani nu a g�sit pe nimeni: când a privit la Isus Hristos 
a v�zut roada practic� a neprih�nirii. Aceasta vrea s-o vad� �i la noi. Da, spui tu, dar eu nu m� 
pot compara cu Isus Hristos. Nu, dar Pavel spune în scrisoarea adresat� Galatenilor, capitolul 2: 
»Nu mai tr�iesc eu, ci Hristos tr�ie�te în mine« (versetul 20). Tu nu e�ti Isus Hristos, dar El 
tr�ie�te în tine, �i este responsabilitatea ta în ce m�sur� El poate descoperi practic aceast� via��, 
în ce m�sur� El este realmente vizibil în tine. Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat pe 
Sine pentru mine, este El vizibil în via�a mea în a�a fel ca prin mine s� fie vizibil� roada 
neprih�nirii? Atunci vom face ce este cel mai ales �i vom fi spre slava �i lauda lui Dumnezeu �i 
Tat�l nostru. 


