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„Dzi?kuj? Bogu mojemu za ka?dym razem, ilekro? was wspominam,
zawsze w ka?dej modlitwie mojej za
wszystkich was z rado?ci? si? modl?c, za spo?eczno?? wasz? w ewangelii od pierwszego dnia a? dot?d, maj?c t?
pewno??, ?e Ten, który rozpocz?? w was dobre dzie?o, b?dzie je te? pe?ni? a? do dnia Chrystusa Jezusa.
S?uszna to rzecz, abym tak my?la? o was wszystkich dlatego, ?e mam was w swoim sercu, bo?cie wszyscy wraz
ze mn? wspó?uczestnikami ?aski zarówno wówczas, gdy jestem w wi?zieniu, jak i w czasie obrony i umacniania
ewangelii.
„Albowiem Bóg mi ?wiadkiem, jak t?skni? do was wszystkich serdeczn? mi?o?ci? Chrystusa Jezusa.
I o to
modl? si?, aby mi?o?? wasza coraz bardziej obfitowa?a w poznanie i wszelkie doznanie, aby?cie umieli odró?nia?
to, co s?uszne, od tego, co nies?uszne, aby?cie byli czy?ci i bez nagany na dzie? Chrystusowy, pe?ni owocu
sprawiedliwo?ci przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga” (Filipian 1:3-11).
Aposto? Pawe? pisa? do zboru w Filipii z wi?zienia w Rzymie. Bardziej, ni? jakikolwiek zbór, ci wierz?cy wspierali
go w jego s?u?bie i byli dla niego bardzo cenni. Pawe? wyrazi? swoje uczucie do nich i doceni? ich partnerstwo.
Chcia? równie? zach?ci? ich, by patrzyli na Jezusa i ufali Bogu, ?e doko?czy dzie?a, które rozpocz?? w nich.
Pawe? jest doskona?ym przyk?adem kogo?, kto prze?ywa wielkie cierpienia i zachowuje wiar? w moc Bo??. Dalej
czytamy, „Wszystko mog? w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” ( 4:13). Pawe? by? pewien swojej relacji z
Jezusem i wiedzia?, ?e Bóg zachowa go w godzinie najwi?kszej s?abo?ci.
My te? mamy zapewnienie, ?e Bóg zachowa nas, kiedy ?ycie wydaje si? nie do zniesienia, ?e w naszej godzinie
najwi?kszej s?abo?ci mamy sil?, która jest niewzruszona. Mamy pewn? nadziej? -- Bóg jest z nami w naszej
potrzebie.
Kiedy przechodzisz przez do?wiadczenia, b?d? pewien, ?e Bóg ci? podtrzyma. Ponadto, on doko?czy w tobie
pewnego dnia to dzie?o, które w tobie rozpocz??. Patrz tylko na niego.
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