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OTÁZKY KE STUDIU
Přehled: V předchozím oddíle jsme si
ukázali Pavlův vztah k Filipským a jeho
vděčnost za ně (1,1-8). Viděli jsme také,
jak nám láska ke Kristu (1,9) pomáhá
poznat Ho, získat Jeho moudrost (1,10) a
nést ovoce Ducha Svatého (1,11).

Následující oddíl (1,12-26) nás
seznamuje s okolnostmi Pavlova života
při psaní dopisu Filipským a s jeho
postoji, jimiž reaguje na tyto okolnosti.

•

Jak tě mohou druzí povzbudit?

•

Jaké okolnosti tě povzbuzují?

5. Někteří lidé kázali evangelium ze
závisti a řevnivosti (v. 15). Byli to
křesťané nebo ne?
•

Co Pavlovi záviděli? Pokus se
vysvětlit, jak mohli způsobit Pavlovi
bolest.

•

Co nám tento postoj říká o jejich
charakteru?

1. První, co se dovídáme z v. 12-14 je,
že Pavel je ve vězení (v Římě). Proč tam
byl (v. 13)? Jaká obvinění byla proti
němu vznášena (Sk 21,10-15.26-33;
23,11-17.31-33; 25,1-12; 28,16-31)?

2. Z listu Římanům víme, že Pavel měl
v úmyslu navštívit křesťany v Římě. Čti
Ř 1,9-13; 15,19-29 a vysvětli, jak se
lišil Pavlův původní plán od jeho
situace popsané ve Fp 1,12-14 (viz
také Sk 28,16-31).

6. V 18. verši vidíme Pavlovu reakci.
Jaká je jeho odpověď? Co se můžeme
naučit o jeho srdci ve světle této
odpovědi?

7. Co Pavel myslí vysvobozením ve v.
19? Jak se to stane?
•

Jaká je podle tohoto verše naše
zodpovědnost
vůči
druhým
křesťanům,
zvláště
vůči
pronásledovaným a vězněným?

3. Z 1,12-18 napiš jaký mělo dopad

8. Pavel říká (v. 20), že na něm (na jeho

Pavlovo uvěznění na:

těle – NBK, KMS) bude oslaven (veleben)
Kristus. Co tím myslí – oslaven? Jak
může být Kristus oslaven na Pavlově těle?

1) Šíření evangelia.
2) Věřící v Římě.
3) Císařské
gardu).

vojáky

(prétoriánskou

4) Židy v Římě.

4. Co je to „Slovo Boží“, které mnozí
mluví beze strachu (v. 14). Jak Pavlovo
uvěznění přispělo ke smělosti věřících?
•

Co tobě dává odvahu mluvit Slovo
Boží?

•

Vysvětli v tomto světle Pavlovu frázi
„život, to je Kristus“ (v. 21).

•

Popiš Pavlovy postoje z veršů 20-21.

•

Jak může být Kristus oslaven na tvém
těle?

9. Ve verších 22-26 poukazuje Pavel na
volbu, před kterou stojí. Říká, že neví, co
zvolit. Pokus se vysvětlit, co tím myslel.
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