BIBLICKÉ

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ

ÚSTÍ

NAD

LABEM

SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - LIST FILIPSKÝM, LEKCE 6, FP 2,17 – 3,1
OTÁZKY KE STUDIU

1. Pavel ve druhé kapitole popsal
„Kristovu mysl“ (2,5). Potom, co
ukázal příklad Ježíše Krista a popsal
důsledky nového způsobu myšlení,
nám dává ještě tři příklady „Kristovy
mysli“. Čti Fp 2,17-3,1 a popiš tyto tři
příklady proměněné mysli (a jednání).

Pavel zmiňuje a co říká o jeho
charakteru (v. 25-30)?
•

Jaké okolnosti vedly Pavla k tomu, že
poslal Epafrodita zpět do Filipis?

•

Jak Epafroditus doplnil to, co chybělo
službě Filipských Pavlovi?

•

Co se můžeme od Epafrodita naučit o
povaze a smyslu krátkodobé misie?

a)
b)

7. Ve

c)

2. Ukaž prosím, jak tyto verše (2,173,1) zapadají
Filipským.

do

kontextu

listu

všech
třech
zmíněných
příkladech Božích služebníků najdi
rysy, kterí je spojují. Čím jsou
charakterističtí Boží služebníci podle
tohoto textu?
•

na pozadí této oběti v Nu 15,3-10.
Proč si Pavel vybral právě tuto oběť
k popisu sebe sama?

Jak můžeš ve svém životě pracovat na
takových
vlastnostech,
které
potřebuješ k tomu, abys mohl lépe
sloužit Bohu?

•

Jsi připravený trpět nebo riskovat
svůj život pro Krista?

•

Jak se může Pavel radovat v kontextu
obětování se?

8. V jakých oblastech bylo proměněno

•

Jak může
Filipské?

tato

radost

povzbudit

•

Co se můžeme
příkladu?

naučit

z Pavlova

3. Pavel chtěl přinést oběť. Podívej se

4. Vysvětli, Proč chtěl Pavel poslat
někoho do Filipis (v. 19-23)?

5. Proč si Pavel vybral Timotea a ne
někoho
jiného?
Jaké
vlastnosti
odlišovaly Timotea od ostatních mužů
(v. 20-22)?

6. Kdo byl Epafroditus? Jaká byla jeho
role ve vztahu mezi Pavlem a
Filipskými? Jakým způsobem se o něm

myšlení uvedených služebníků? Jak
bys to uvedl do souvislosti s Fp
2,13.16?
•

Zamysli se nad uplynulým týdnem.
Které věci nejvíce naplňovaly tvoji
mysl?

•

Jaké kroky uděláš pro to, aby tvoje
mysl byla více podobná „smýšlení
Pána Ježíše Krista“?

9. Pavel tento začíná a končí výzvou
k radosti. Co je podle tohoto oddílu
důvodem pro radost Filipských?
•

Proč Pavlovi nedělá problémy stále
opakovat tuto výzvu?

•

Co můžeš udělat pro to, aby ses mohl
radovat spolu s ostatními?

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, e-mail: kernalj@volny.cz

