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„D?kuji svému Bohu p?i každé vzpomínce na vás a vždy ve všech svých modlitbách za vás všechny prosím
s radostí, jsem vd??en za vaši ú?ast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve
vás za?al dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Vždy? je správné, že o vás všech takto smýšlím, protože vás všechny mám v srdci jako spoluú?astníky milosti, i
když jsem ve v?zení, zodpovídám se p?ed soudem a obhajuji evangelium.
B?h je mi sv?dkem, jak po vás všech vroucn? toužím láskou Ježíše Krista. A za to se modlím, aby se vaše láska
ješt? víc a více rozhoj?ovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na ?em záleží, a byli ryzí a
bezúhonní pro den Krist?v, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k sláv? a chvále Boží.
(Filipským 1,3-11)
Apoštol Pavel psal filipské církvi z v?zení v ?ím?. Více než kterákoli jiná církev, tito v??ící ho podporovali v jeho
služb? a byli mu velmi drazí. Pavel vyjád?il svou náklonnost k nim a své uznání za jejich spoluú?ast. Také je
nabádá, aby hled?li na Ježíše a v??ili Bohu, že dokon?í dílo, které v nich za?al.
Pavel je dokonalým p?íkladem ?lov?ka, který procházel velkým utrpením a z Boží moci si podržel víru. Dále ?teme:
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Filipským 4,13) Pavel si byl jistý vztahem s Ježíšem a v?d?l, že ho
B?h ve chvílích slabosti podep?e.
I my máme jistotu, že nás B?h podep?e a zachová, když se život zdá neudržitelný. Ve chvílích nejv?tší slabosti
máme na pomoc sílu, která se nepohne. Máme opravdovou nad?ji, že B?h je s námi v nouzi.
Když procházíte útrapami, d?v??ujte Bohu, že vás bude podepírat. A také, že jednoho dne dokon?í dílo, které ve
vás za?al. Hle?te na N?j.
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