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TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY SLÁVY 
 (FP 4,19-23) 

Přečtěte si prosím oddíl 4:10-23 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 4:19-23.  

 

Úterý 7.12 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
Filipským 4:10 Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla 
vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli 
příležitost. 11 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se 
být spokojen s tím, co mám. 12 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít 
hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít 
nadbytek i nedostatek. 13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává 
sílu. 14 Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých 
těžkostech. 15 I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když 
jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v 
příjmech a vydáních, jen vy sami; 16 vždyť i do Tesaloniky víc než 
jednou jste mi poslali na mé potřeby. 17 Ne že by mi šlo o dary; jde 
mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. 18 Dostal 
jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem 
přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali – jsou vůní 
příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. 19 Můj Bůh vám dá 
všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu 
Ježíši. 20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. 21 
Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás 
bratří, kteří jsou se mnou. 22 Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště 
ti, kteří jsou z císařského domu. 23 Milost Pána Ježíše Krista buď s 
vámi. 
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1. Apoštol se pevně držel učení o Boží svrchovanosti a lidské 

zodpovědnosti. Které úseky z listu Filipským o tom svědčí? 

2. V čem a k čemu tě povzbudil list Filipským? CO jsi se naučil nového? 

V čem jsi byl upevněn? Proč bys doporučil/nedoporučil dalším 

křesťanům studovat tento list? 

3. Pavel mluví ve v. 19 o Božím „bohatství v slávě v Kristu Ježíši“, ze 

kterého nás zahrnuje vším, co potřebujeme. Jaké je Boží bohatství? 

4. Proč tu je podtrženo, že to bohatství je v slávě v Kristu Ježíši? 

5. Myslíš, že se o tebe Bůh takto stará? Nebo ti někde jeho péče schází? 

Co s tím můžeš udělat? 

6. Ve v. 20 Pavel provolává slávu Bohu. Proč? Co za jeho zvoláním stojí? 

Proč chválí Boha? Za co jsi dnes chválil Pána ty? 

7. Ve kterých částech Písma se můžeme dozvědět o spolupracovnících, 

kteří byli s Pavlem během jeho věznění v Římě? 

8. Přemýšlej nad dopadem Pavlova svědectví v „císařském domě“, 

zvláště v životě vojáků, kteří jej hlídali ve vězení. Jaký prospěch mohli 

mít? 

9. Jak si Pán používá tvoji situaci, aby se oslavil v tvé rodině, škole, 

práci, …? Povzbuď prosím ostatní svědectvím o Boží milosti… 
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