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TAJEMSTVÍ KŘESŤANOVY SPOKOJENOSTI 
 (FP 4,10-13) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 4:1-13 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 4:10-13.  

Úterý 5.10 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. 8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, 
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co 
má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 
9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to 
čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 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. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

1. Jaké důvody k radosti Pavel ve svém listu předkládá? Připomeň si 

všechna místa v kapitolách 1-4, kde mluví o radosti. Z čeho plyne? 

2. Všechna Pavlova radost má společného jmenovatele. Jak nám 

pomáhá oddíl 2,6-11 pochopit základ křesťanské radosti? 

3. Pavel ve v. 10 říká, že se velmi zaradoval „v Pánu“.  O čem to svědčí? 

Co mu způsobilo radost? 

4. Péče filipských „zase rozkvetla“. Kdy začala a proč byla nyní 

přerušena? Pomohou nám oddíly: Fp 4,5-16 a Sk 16-18,5. 

5. Co se zde učíme o spolupráci mezi místními církvemi, křesťany? 

6. Proč si Pavel nestěžuje na svou situaci? 

7. Jak se máme učit spokojenosti? Kde leží její důvod? Jaké věci říká 

Pán Bůh o naší jistotě v tomto světě. Jaká je Boží role a jaká naše? 

8. Jak by popsal/a křesťanskou spokojenost? Co to je? Pomůže nám: Ř 

8,32; Ef 1,3; Mt 6,31-32; 1Tm 6:6-8; Žd 13,5. 

9. Jak dává Kristus Pavlovi sílu ke spokojenosti i v tíživé situaci ve 

vězení? Gal 2,19-20; J7,38 2K 12,10. 

10. Jak budeš budovat svou spokojenost v Kristu? 
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