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OTÁZKY KE STUDIU 

   V tomto oddíle (1,27-2,4) 
přechází Pavel k praktickým 
instrukcím (1,27-2,30) ohledně 
posvěcení věřících.  

 

1. V první části (1,27-30) 
povzbuzuje věřící k tomu, aby žili 
odvážně jako občané Božího 
království. 

•  Čti 1,1-30. Popiš postup Pavlova 
myšlení, které vede k veršům 27-
30. 

 

2. Vedeš život „hodný Kristova 
evangelia“? Prosím vysvětli, co to 
znamená. Která další místa v Písmu 
to také jasně vyjadřují? 

• Jak používáš příkaz z 27. verše ve 
svém chození s Bohem a jak ve 
společenství těla věřících?  

• Vysvětli, jaké aspekty jednoty jsou 
popsány ve v. 27. Jak můžeme více 
usilovat o jednotu?  

 

3. Co je znamením, o kterém mluví 
Pavel ve v. 28? Jaké jsou důsledky 
tohoto znamení? 

• Kdo mohl být protivníkem 
Filipských? Co by mohlo mít podíl 
na jejich zničení? 

 

4. Ve verši 29. Pavel věřícím 
„zaručuje“ víru a utrpení. Proč je to 
právě kvůli Kristu (pro Krista)?  

• Proč si Pavel vybral právě tyto dvě 
věci? 

• Co můžeme v současnosti také 
chápat jako „utrpení pro Krista“? 

 

5. Ve druhé části (2,1-11) Pavel 
vybízí křesťany jako služebníky 
Krista k pokornému životu.  

• Čti 2,1-11. Jak tato pasáž logicky 
navazuje na na předchozí verše 
(1,27-30)?  

• Vysvětli Pavlovo požití vyjádření 
„jestliže – pak“ ve v. 1-2. Jak 
můžeme vyjádření „je-li“ v v. 1 
vztáhnout k v. 2? 

 

6. Popiš mysl, lásku, duši, smýšlení 
(záměr) ve v.2. Jaká je tato mysl 
(stejné smýšlení nebo záměr), o níž 
Pavel píše v tomto verši?  

• Jak může být Pavlova radost 
dovršena tím, že Filipští budou více 
jednotní? 

 

7. Čti v. 2,1-4 a vysvětli vztah mezi 2 
a 3 veršem.  

• Co je v Pavlově nabádání k pokoře 
(v. 3) negativním příkazem (co 
nemáme dělat)?  

• Co je pozitivním příkazem?  

• Co je podle v. 4 jedinou cestou 
k pokoře? Co můžeme udělat 
abychom byli více pokorní  jedni 
k druhým? 

 

8. Co tě v tomto oddíle nejvíce 
oslovilo? Jak to budeš používat ve 
svém životě?  
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