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„D?kuji svému Bohu p?i každé vzpomínce na vás … za vaši ú?ast na díle evangelia od prvního dne až doposud“
(Filipským 1;3,5).
Pavel d?kuje Bohu za spole?enství svatých, koinonii, spole?né sdílení, které spolu s církví ve Filipech prožívali p?i
spole?ném chození ve ví?e. Spole?enství evangelia je odlišné od jakéhokoliv jiného spole?enství. Je mocné,
protože se zrodilo pod k?ížem Ježíše Krista. Skrze N?j jsou lidé z r?zných ?ástí sv?ta, národ? a jazyk? jedno t?lo.
Dále ?teme: „B?h je mi sv?dkem, jak po vás všech toužím láskou Ježíše Krista. A za to se modlím, aby se vaše
láska ješt? víc a více rozhoj?ovala v d?kladn?jším poznání a ve vší vnímavosti; abyste um?li rozpoznat to, na ?em
záleží, a byli ?istí a bezúhonní pro den Krist?v“ (Filipským 1,8-10). Pavel se t?šil ze vzájemné pomoci. Filipští byli
pravdiví a pevní ode dne, kdy se s nimi setkal poprvé. Byli s ním ve spojení a podporovali ho, když byl sám ve
v?zení, a za to jim byl velice vd??ný.
Pavel d?koval Bohu za své p?átele, kte?í byli stálí po celé roky. Duch Svatý spojil navzájem jejich srdce a oni se
v Kristu stali jedním. Pavel cht?l, aby se jeho láska k t?mto v??ícím víc a více rozhoj?ovala.
Stejn? i dnes Pán chce, aby Jeho d?ti žily ve spole?enství, kde se navzájem budou milovat a podporovat. Nejenže
to posílí naše chození s Ním, ale biblické spole?enství dokáže být silným sv?dectvím pro sv?t.
Máš problém se zapojit do spole?enství s ostatními k?es?any? Povzbuzuji t? k tomu, abys vyhledával r?zné
p?íležitosti být ve spole?enství Božího lidu. Nejen že m?žeš n?co dát ostatním, ale i oni mohou obohatit tv?j život
s naším Spasitelem, a spole?n? m?žete vytvo?it silné pouto víry. Pán bude korunovat vaši snahu požehnáním, aby
„se vaše láska ješt? víc a více rozhoj?ovala“.
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