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„ Przeto, umi?owani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecno?ci, ale jeszcze bardziej teraz pod moj?
nieobecno?? byli?cie pos?uszni; z boja?ni? i ze dr?eniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to wed?ug
upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” (Filipian 2:12-13).
List Paw?a do Filipian jest pe?ny chwa?y, zach?ty i b?ogos?awie?stwa. Jest on pod wra?eniem ich pos?usze?stwa
i chwali ich ?e tak ?atwo mo?e ich prowadzi?. Chwali ich równie? ?e s? stabilni i niezachwiani nawet wtedy, gdy on
nie jest tam obecny, ?eby ich prowadzi?.
Bóg jest tym, który uzdalnia tych ?wi?tych do dzia?ania i pragnienia – s?owo chcenie tutaj znaczy pragnienie,
posiadanie pasji do, prawdziw? ch?? ?eby co? na?ladowa?. Wi?c Bóg dzia?a w nich, aby mogli prowadzi? owocne
?ycie i podoba? si? Jemu. Pawe? mówi dalej: „Czy?cie wszystko bez szemrania i pow?tpiewania, aby?cie si? stali
nienagannymi i szczerymi dzie?mi Bo?ymi bez skazy po?ród rodu z?ego i przewrotnego, w którym ?wiecicie jak
?wiat?a na ?wiecie, zachowuj?c s?owa ?ywota ku chlubie mojej na dzie? Chrystusowy, na dowód, ?e nie na
pró?no biega?em i nie na pró?no si? trudzi?em” (2:15-16).
Ten fragment Pisma zach?ca? Filipian, aby zwracali uwag?, kiedy s? w ?rodku wyzwa?. „Popatrzcie na ca?y obraz!
Nie narzekajcie i nie uskar?ajcie si?, gdy? to zahamuje wasz wzrost.” Nawet niektórzy w ko?ciele nie ?yj? tak jak
powinni. ?piewaj? pie?ni i wypowiadaj? w?a?ciwe s?owa, ale ich serca nie s? naprawd? przemienione. Ociec chce,
?eby?my ?wiecili jak gwiazdy w tym ?wiecie wokó? nas.
Na?laduj przyk?adu zboru w Filippii i prowad? ?ycie tak, aby ?wieci?o chwa?? Bo?? dla ludzi wokó? ciebie. Pro?
Ducha ?wi?tego, ?eby ci? przyci?ga? bli?ej, aby? by? poch?oni?ty Jezusem i by? mocnym ?wiadectwem w?ród
id?cego na kompromis, bezbo?nego pokolenia.
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