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Filipským 1:6

… a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Máme obavy a trápíme se mnoha věcmi, a to proto, že je vidíme nesprávně. Často
jsme vyděšeni až do bodu, kdy jsme naprosto ochromeni, nebo naopak kdy začneme
prosazovat sami sebe. A to vše proto, že si vykládáme fakta špatně. V dnešním slibu
uvádí Bůh skutečnost na pravou míru a zároveň nás tím „povzbuzuje k lásce a
k dobrým skutkům“, které sám „předem připravil, abychom v nich chodili.“
První skutečnost, kterou nacházíme v dnešním verši, je obsažena ve slovech „ten,
který ve vás začal dobré dílo“. Je pro nás kriticky důležité vědět, že je to Bůh, kdo nás
přivedl k víře v Sebe a kdo začal proces nesení ovoce dobrých skutků skrze nás. Když
na toto zapomeneme, snadno se zděsíme až do ochromení, nebo si dodáváme
odvahu sebe-prosazováním. Ani jedno z toho „spravedlnost Boží nepůsobí.“ Bůh
naopak chce, abychom plně chápali onu hlubokou pravdu obsaženou v krátkém
obratu z jedné staré písně: všechno dobré ve mně z Tebe pochází.
Pavel znal opravdovost této pravdy. Když se ohlédl a viděl to neuvěřitelné kázání,
psaní, uctívání a zázraky ve svém životě coby apoštola, věděl, že to nebyl on sám,
kdo to všechno působil. Věděl, že Bůh v něm započal to dobré dílo a že Bůh ho také
dokončoval. Díky tomu byl Pavel osvobozen od ochromení, které by mu bránilo
konat Boží dílo, a byl osvobozen i od sebe-prosazování, které ho kdysi hnalo
k Damašku5.
Nyní Pavel vyhlížel den Ježíše Krista. Pavel dychtivě, horlivě a rozechvěně hleděl
vstříc tomu dni, kdy celému tvorstvu konečně dojde, že všechno je to (a vždycky
bylo) o Ježíši a Otci a Duchu svatém. Právě tento trojjediný Bůh osvobodil Pavla
z vězení ve Filipech a je i nám nablízku, aby nás dnes vysvobodil z ochromení i ze
sebe-prosazování. On je pořád počátek a konec. Alfa i Omega. A i Z.
S bázní a chvěním uvádíme ve skutek své spasení, neboť Pavlův Bůh nás vyvolil a je
nám odevzdán. Můžeme Mu důvěřovat, že bude mocně působit v nás a skrze nás,
aby zvrátil působení nepřítele. Proto Ježíš přišel a proto při svém nanebevstoupení
slíbil poslat svého Ducha. Bůh je s námi, aby dokončil, co sám začal. Čím rychleji si
přiznáte pravdu Božích zaslíbení, tím rychleji bude Jeho Duch dokončovat, co ve vás
započal.
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Pavel se vydal na cestu do Damašku, aby tam pozatýkal křesťany. (viz Skutky 9) – poznámka překladatele

