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KŘESŤANOVA PEVNOST A STÁLOST 
(FP 4,5-7) 

Přečtěte si prosím oddíl 3:17-4:9 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 4:5-7.  

Úterý 7.9. 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
Filipským 4:1 Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou 
radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Euodii 
domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 
3 Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly 
zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními 
spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v 
Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa 
všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v 
každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 
7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 

1. Jaké prostředí připravil Pán pro duchovní růst křesťanů? 

- Diskutujte obsah oddílu Ef 4:11-14. 

2. Pro koho je určeno křesťanství? Pro silné nebo slabé? (Mk 2:17) A je 

to oprávněný požadavek chtít, abychom se měnili? (1Pt 1:15-16) 

3. Najdeme nějaké příklady lidí v Písmu, kteří takovou proměnou 

prošli? (Petr, David – 1Sam 21:11-22:1, dále Žalm 57, Abakuk 1:1-2:4, 

Pavel). 

4. Jak vypadá stabilní, pevně ukotvený křesťan? Použij obraz ze Žalmu 

1. 
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5. Jaké kroky k růstu do stability v Kristu nám už Pavel předložil v Fp 

3:17-4:4? 

6. Co znamená v Písmu „mírný charakter“? (1Pt 3:4; Jk 3:13; Gal 5:23; 

1Pt 3:16 

7. Diskutujte význam slova „mírnost“ ve světle různých českých 

překladů: : mírnost (EP), vlídnost (NBK), středmost (BKR), povolnost 

(Žilka), ušlechtilost (Petrů), umírněnost (Pavlík), 

8. Co je opakem takového mírného ducha? 

9. Nesmíme mít podle v. 6 žádné starosti? Vysvětli ve světle 2:19-20 a 

Mt 6:25-34. 

10. Jak modlitby přispívají k růstu křesťana v duchovní stabilitě a 

pevnosti víry v Kristu? 
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