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Fp 4,10-19:  „Život pravé spokojenosti“  

Když otevíráme Bibli, jsme připraveni slyšet důležité a hluboké pravdy. Setkáváme se v ní 
velmi často s tak zásadními tématy jako „hřích“, „spása“, „odpuštění“ nebo „život věčný“. 
Ovšem kromě toho najdeme v biblickém vyučování také řadu výkladů k jednodušším 
otázkám. Ty připomínají, že víra v Ježíše Krista ovlivňuje náš každodenní život a pomáhá 
zvládat nejrůznější situace. Tak to naznačuje závěr Pavlova dopisu do Filip. V posledních  
verších svého dopisu píše apoštol o některých praktických věcech. Slyšíme o dávání, o 
penězích, o tom, jak si Pavel dokáže poradit v situaci nedostatku i hojnosti. Není to něco, co 
zrovna potřebujeme slyšet? Za těmi větami vděčnosti se neskrývá jen správný a zralý 
křesťanský postoj. Můžeme za nimi objevit také pohnutý příběh křesťanské lásky mezi 
křesťany z Filip a apoštolem pohanů Pavlem.   

1.  Vděčnost  

Snad není na škodu připomenout, že svatý Pavel je v době napsání dopisu ve vězení v Římě. 
Pavel se sice o tom zmiňuje v 1.kap., pak také v kap. 2. Ale jinak samotný charakter a tón 
dopisu tomu vůbec nenasvědčuje! Jeho dopis je plný radosti, naděje a pokoje. Pavel si 
neztěžuje na svou situaci, nenaříká na těžké životní okolnosti. Děkuje Bohu za křesťany ve 
Filipech a děkuje křesťanům za jejich konkrétní pomoc.    

Nevíme, jak to probíhalo kdysi v mladém křesťanském sboru ve Filipech a kdo s tím přišel. 
Víme pouze tolik, že tam uspořádali finanční sbírku na podporu apoštola Pavla a po 
Epafroditovi poslali její výtěžek za ním do Říma.  Podle dalších veršů to nebylo zdaleka 
poprvé. Také se dovídáme, že zrovna tento sbor byl asi jediným, který dokázal myslet na 
apoštolovy potřeby. V místech Pavlova misijního působení křesťané věděli, že apoštol 
nevyhlašoval pro sebe peněžní sbírky a že za svou službu nepožadoval plat. Věděli, že si při 
své práci pro církev vydělával na živobytí šitím stanů. Tak se pro to sám rozhodl, protože 
nechtěl být pro začínající křesťanské sbory přítěží a nechtěl být na nich závislý. Přesto si 
křesťané ve Filipech uvědomili, že to není úplně v pořádku a že by Pavla finančně podpořit 
měli. Z Filip poslali takovou podporu Pavlovi už dříve do Tesaloniky, teď putuje za ním 
podobná pomoc do Říma. I když Pavel většinou pracoval jako misionář „zadarmo“, tentokrát 
finanční dar vděčně přijal, má z něho radost a děkuje filipským. Díky této finanční pomoci se 
můžeme dovědět něco o Pavlových pohnutkách a postojích.  

2.  Umět mít a umět nemít  

Kdyby ve svém dopise svatý Pavel jen poděkoval a nenapsal nic víc, nebylo by to pro nás tak 
poučné a zajímavé. Jenže apoštol vyjadřuje svou vděčnost, ale zároveň vysvětluje, že na 
nedostatek nenaříká, protože se už naučil přijímat věci tak, jak jsou.  Jako Boží služebník žije 
v plné závislosti na Bohu a Jeho dobrotě a není závislý na lidské štědrosti. Aby mohl vysvětlit, 
jak to všechno prožívá a jak o tom uvažuje, potřebuje k tomu 10 veršů textu. 

Pavel dává při této příležitosti filipským nahlédnout do svého srdce a píše „Naučil jsem se být 
spokojen s tím, co mám“ (v. 11). V tomto svém vyznání Pavel mluví o dvou důležitých 
principech: o vnitřním postoji, ke kterému dospěl, a o způsobu, jak toho dosáhl. Slovy o tom, 
že „je spokojen s tím, co má“, chce apoštol říct, že je nezávislý na vnitřních a vnějších 



okolnostech. Pavel není stoik, ale křesťan. Není mu jedno, co se kolem něj děje, a když může 
něco ovlivnit nebo změnit, tak se o to pokouší. Jako křesťan se v různých situacích modlí a 
hledá Boží pomoc. Ale na druhou stranu dokáže různé životní okolnosti přijímat a snášet, 
protože zdroj jeho radosti a pokoje není v tom, že všechno je tak, jak si přeje, nýbrž v Bohu a 
Jeho milosti. K tomuto vnitřnímu postoji dospěl apoštol díky víře v Ježíše Krista a díky různým  
životním zkušenostem.  

Jako příklad nám může posloužit příběh ze Sk 16. Pavel a Silas jsou zrovna ve Filipech, svým 
kázáním a uzdravením jedné otrokyně způsobili ve městě rozruch, jsou zbičováni a skončí ve 
vězení. Přestože jejich situace nemohla být horší, mají nohy v kládě, „kolem půlnoci se Pavel 
a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha“ (Sk 16,25). To nebyla z jejich strany provokace, ale 
projev jejich víry a jejich odevzdání Bohu. K podobnému postoji dospěje apoštol podle 2K 12, 
kdy prosí Boha o uzdravení. Pán Bůh Pavlovi nevyhověl tak, jak si apoštol přál, a apoštol to 
přijal. Svou zkušenost vyhodnotil tak, že nám nezbývá nic jiného než před ním „smeknout“. 
Píše: „Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy; vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (v. 
10). Některým možná připadá, že mu přeskočilo. Ale je to jinak. Je to obraz jeho pokory a 
duchovní zralosti. Také mladému Timoteovi radí Pavel do života: „zbožnost, která se spokojí 
s tím, co má, je už sama velké bohatství“ (1Tm 6,6). Je to nádherná svoboda a nezávislost, 
když křesťan čerpá radost a spokojenost ze svého přátelství s Kristem! Důležité je zde pro nás 
to, že Pavlovi nemusíme jen závidět, ale sami k takovému postoji směřovat.   

3. Tajemství životní spokojenosti 

Když se díváme do Bible, vidíme, že apoštol Pavel vysvětluje, jak ta jeho nezávislost na 
okolnostech v praxi vypadá. „Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost“. To druhé asi umíme 
více méně všichni. Když se nám daří, když se máme dobře, když máme dostatek, všechno, co 
potřebujeme, jsme spokojeni. V takovém životním období se dost často stává, že na Pána 
Boha zapomínáme. Dostatek a blahobyt považujeme za samozřejmost, zdraví a práci zrovna 
tak. Zapomínáme děkovat, zapomínáme na to, že všechno, co máme, máme od Boha. Teprve 
až se objeví těžkosti, voláme k Bohu a hledáme Jeho pomoc. Nejednou se nám hroutí svět a 
my nevíme, co máme dělat. Tak to vypadá, když jsme závislí na životních okolnostech, když 
zdroj naší radosti a našeho pokoje není v Bohu, ale v tom, jak se máme…   

Apoštol Pavel o sobě říká, že díky víře v Ježíše Krista a Boží pomoci dokáže zvládnout každou 
situaci. „Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek“. 
Nepřehání apoštol? Nevytahuje se? Je možné se dostat v křesťanském životě tak daleko, že 
člověka nic nepřekvapí? Že reaguje na různé životní situace a okolnosti vždy správně, 
moudře, duchovně a s nadhledem?  

Když pozorně nasloucháme Pavlovu vyznání, slyšíme tam 2 naprosto zásadní informace, 
které vysvětlují jeho postoj. To první: „naučil jsem se“. Pán Bůh nás různými životními 
zkušenostmi vede k tomu, abychom se stali méně závislými na okolnostech, na tom, co 
máme a jak se máme, a hledali a přijímali svou radost a spokojenost v přátelství s Ježíšem. 
Pavel se tomuto tajemství naučil. A to druhé: „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu“. 
Jedno s druhým souvisí. Když máme zdroj své radosti v Pánu, pak nám Pán dává v každé 
situaci sílu přijímat věci tak, jak jsou, nenechat se vykolejit nečekanou událostí. Vyznání 
apoštola Pavla je Božím slovem k nám. Apoštol nám ukazuje na ukřižovaného a vzkříšeného 
Ježíše Krista jako základ naší víry, radosti, pokoje i naděje. Nechme se vyučovat Božím 
slovem a vést Duchem svatým a budeme žít svobodně, radostně a spokojeně.      B. Kaleta 
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