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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - LIST FILIPSKÝM, LEKCE 1, FP 1,1 - 11 

OTÁZKY KE STUDIU 

Přehled: Město Filipis leželo asi 15 km od 
břehu Egejského moře (od přístavu 
Neapolis). Byla to první Pavlova zastávka 
na evropském kontinentu a první církev 
vzniklá v Evropě. Přečti si o okolnostech 
založení této církve ve Sk 16 a napiš 
seznam prvních věřících v tomto sboru.  

 

1.  Přečti celý list a pokus se 
odpovědět na následující otázky. Jaký 
je jeho tón? Co bylo důvodem napsání 
listu? Co Pavel očekával od svého listu?  

 

2. V 1Te Pavel přirovnává svůj vztah 
k věřícím v Tesalonice ke vztahům 
v rodině (1Te 2,1.7.11). Jak vypadal 
Pavlův vztah s Filipskými? Najdi 
nějaká přirovnání (podobně jako v 
1Te) a dolož je svým pozorováním 
z textu.  

 

3. Čti 1,1-2. Vysvětli, kdo jsou to 
„svatí“ (překlad NBK a KMS). Pavel 
oslovuje také vedení sboru ve Filipis – 
biskupy (dohlížitele, strážce) a diakony 
(služebníky). Vysvětli rozdíl mezi 
těmito dvěma skupinami (použij 
následující verše – Sk 6,1-7, 1Tm 3,1-
13 a Tt 1,7-9).  

• Všimni si pozdravu ve 2. verši. 
Srovnej ho s pozdravem v jiných 
epištolách. Jak Pavel obvykle zdraví 
ostatní věřící? Jak je zdravíš ty? 

 

4. V 1,3-8 Pavel vysvětluje, jak vznikl 
a na čem byl založen jejich vztah 
s Filipskými. Kdo byl podle verše 6 
původcem tohoto vztahu (srov. s Sk 
16,14. 30-34) ? 

• Proč o nich Pavel může mluvit 
s takovou jistotou (v. 6)? 

• Kam až sahá tato Pavlova jistota (v. 6 
a 10)? Vysvětli, co je to „den Kristův“. 

 

5. Z v. 1,4.7.8 je jasné, že Filipští 
dělali Pavlovi radost a že je velmi 
miloval. Proč se mohl tolik radovat (v. 
5 a 7)? Na čem se spolu s Pavlem 
podíleli (v. 7)? Jak?  

• Jak tato skutečnost pomáhá tobě 
podílet se na šíření Božího království? 

• Jak často se Pavel za Filipské modlil 
(v. 3)? Modlíš se za své bratry a 
sestry v Kristu?   

 

6. V dalších verších (1,9-11) vidíme 
Pavlovu modlitbu za své partnery 
v Božím díle.  Napiš seznam toho, za co 
se Pavel modlí. Podle svého seznamu 
se modli za ostatní lidi v církvi. 

• Vysvětli, jak spolu souvisí láska a 
poznání z v. 9. Použij k tomu 1K 8,1-
3, Ef 3, 14-19 a Fp 3, 15-16. 

• Proč je důležité zachovat uvedené 
poředí – láska, poznání (viz. také Př 
10,12, 1Pt 4,8, Jk 5,19-20)? 

 

7. V 11. verši je jako vrchol 
duchovních charakteristik z v. 9-10 
uvedeno naplnění ovocem 
spravedlnosti. Vysvětli, co znamená 
„ovoce sparavedlnosti“. Jak se 
projevuje? Jak chceš, aby se více 
projevovalo ve tvém životě? 

 

8. Co tě nejvíce oslovilo v tomto oddíle? 
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