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OTÁZKY KE STUDIU
List Filipským je jedním z nejvíce
osobních
listů
Nového
zákona.
V závěru kapitoly se Pavel sdílí se svou
osobní situací a také znovu odhaluje
svůj jedinečný vztah k Filipské církvi.

1. Čti Fp 4,10-23. Jak verše 10-20
zapadají do kontextu epištoly? Co je
spojuje s veršem 9?
•

Pokus se vysvětlit, proč Pavel zařazuje
svou vděčnost až na konec svého listu.

2. Pavel přijal finanční a podporu od

nebo může být hledáním skutečné
svobody nebo smyslu života. Po čem
toužíš ty? Co tě naplňuje?
•

Pavel říká, že je zasvěcený do
takového způsobu života. Jednalo se o
nějaké tajemství? Co to znamená?

5. Pokus se shrnout to, jak Filipští
v minulosti podporovali Pavla. O co šlo
Pavlovi podle verše 17?
•

Čti verš 17 v jiném překladu (NBK,
KMS). Co ti připomínají použitá
slova?

•

Srovnej v. 17 s modlitbou Pavla v 1,911. Jaké jsou zde společné znaky. Jak
tyto verše spolu souvisí?

sboru ve Filipis. Čti následující místa
v Písmu a vysvětli, koho má církev
materiálně podporovat a proč (1 Tm
5,8.16.; Sk 6,1-3; Jk 1,27; Žd 13,13; 1 Tm 5, 17-18; Ga 6,6; 1K 9,4-14;
Ř 15,26-28). Jak se tato pravda
projevuje ve tvém životě?

vzácnou, Bohu milou“ (v. 18)?
Můžeme vůbec nějaký dar Bohu popsat
tímto způsobem?

•

Co bylo také součástí daru Filipských
(podle v. 2,25)?

•

•

Jak měl Pavel dar Filipských využít
(2,25; 4,16)?

3. Vysvětli

prosím,
co
je
spokojenost (v. 11). Vysvětli,
souvisí spokojenost s učením?
•

to
jak

Učíš se být spokojený za všech
okolností? Co tě může odvést od
spokojenosti?

4. Z veršů 12-13 vysvětli, jak může
skutečně
spokojený
člověk
být
pokorný, hladový, mít nouzi. Jak může
žít v hojnosti a přitom být naplněný
pokojem?
•

Touha po hojnosti často může pouze
zakrývat prázdnotu lidského života,

6. Co dělá z daru lidem „voňavou oběť,

Jsou tvoje dary Bohu libou vůní, obětí,
která je přijatelná a žádoucí pro
Boha?

7. Ve v. 19 Pavel říká „můj Bůh
naplní všechny vaše potřeby“.
Jaký by byl rozdíl, kdyby řekl „Bůh
naplní …“? A co může znamenat, že to
udělá „podle svého bohatství“?

8. Kdo byli lidé z císařova domu (v.
22)? Co nám tato zmínka říká o
Pavlově práci zvěstovatele evangelia?

9. Co tě nejvíce oslovilo při studiu
listu Filipským? Které verše se chceš
naučit zpaměti? V jakých oblastech
tvého života mělo toto studium největší
dopad?
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