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Pavel discută mai întâi circumstanțele sale personale. Congregația filipineză este îngrijorată de el. Este
foarte personal ceea ce scrie Pavel aici și totuși putem învăța multe din el.
Pavel spune că robia sa a slujit Evanghelia. El a putut să vorbească despre Isus unor oficiali romani de
rang înalt. Acum înțeleg că închisoarea sa nu se datorează crimelor sale. Garda de corp imperială,
judecătorii, acuzatorii evrei și, de asemenea, apărătorii săi înțeleg acum că a fost închis doar pentru că a
predicat Evanghelia.
Frații și surorile din Roma îndrăznesc acum să vorbească despre Evanghelie fără teamă, încurajați de
exemplul lui Pavel. Desigur, această închisoare nu este o experiență plăcută. Dar Pavel este totul despre
Evanghelie. În același mod, Dumnezeu ne poate folosi adesea în scopurile Sale. S-ar putea să
experimentăm circumstanțe dificile, dar Dumnezeu a profitat de ele.
Începând cu versetul 15, Pavel menționează câțiva predicatori ai Evangheliei care sunt motivați de
invidie și certuri, de partidism și chiar intenționează să facă lucrurile mai dificile pentru Pavel. Lui
Pavel nu îi pasă, atâta timp cât Hristos este proclamat în mod corespunzător. Din aceasta putem afla că
în cele din urmă motivațiile personale contează puțin. Predicarea corectă a lui Hristos este un motiv de
bucurie. Trebuie să judecați mesajul, nu mesagerul. Există mulți predicatori în această lume care fac o
mare impresie ca persoană, în timp ce încă predică un mesaj fals.
Începând din versetul 19, Pavel explică și mai clar care este sensul vieții pentru el. „Pentru mine a trăi
este Hristos și a muri este câștig”. Nu putem repeta asta doar apostolului. Pe o scară de la 0 la 10, Paul
ar putea fi la 9. S-ar putea să rămânem blocați la un 6 în comparație cu el, sau un 4 sau un final care nu
contează. Odată ajunși în glorie, toți suntem desăvârșiți de Dumnezeu, până la 10. Principiul rămâne
același pentru noi: viața noastră reală este cu Hristos, în Hristos și prin Hristos. Chiar dacă suntem încă
distrași de preocupările muncii noastre, ale familiei noastre, ale sănătății noastre.
Foarte speciale sunt și versetele 23 și 24. Potrivit lui Pavel, este de departe cel mai bine să fii cu
Hristos, „a muri înseamnă câștig”. De asemenea, putem învăța ceva din asta. Văzută de la Dumnezeu,
moartea noastră este o reîntoarcere. El ne va întâmpina când va trebui să ne luăm rămas bun de la
această viață. Dumnezeu nu se simte în doliu când murim, este mai mult ceva pentru noi ca rude
supraviețuitoare. De aceea trăim în speranță, așteptând ca viața noastră acum și viața de după moarte să
se odihnească în mâinile lui Dumnezeu.

