
2.  PAVLOVA ZPRÁVA O JEHO UVĚZNENÍ (v. 12-18)
Pavel měl velkou touhu vidět, jak se evangelium šíří!
Může se to zdát divné, ale byl to jeden z důsledků
jeho uvěznění. „Mé postavení bylo spíše
k prospěchu evangelia.“ (v. 12) Uvnitř císařova
paláce se stalo evangelium středobodem zájmu!
Ne každý ho zvěstoval ze správných motivů, ale
Pavel se radoval z toho, že se zvěstuje, i když motivy
některých lidí byly špatné (v. 15). My bychom měli
mít také hluboký zájem o rozšíření evangelia
po celém světě. Znovu si přečti verš 18.

3.  PAVLOVY POZNÁMKY 
K JEHO BUDOUCNOSTI (v. 19-26)

Pavel si v průběhu čekání na výsledek svého proces
nebyl jist, jestli bude propuštěn nebo popraven.
Je pravda, že měl velikou touhu „odejít a být
s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší“ (v. 23).
Ale možná bylo Boží vůlí, aby ještě žil a pracoval dále
na díle, které mu Bůh svěřil. Nehledě na rozsudek,
jeho velikou touhou bylo, aby „Kristus byl zveleben
na mém těle, ať životem, ať smrtí“ (v. 20). Hlavní
prioritou jeho života byl Kristus – „Vždyť žít pro mne
znamená Kristus a zemřít zisk.“ (klíčový verš) Toto
je tajemství radostného a užitečného křesťanského
života a také jistota ohledně života, který teprve
přijde.

4. PAVLOVA VÝZVA SBORU (v. 27-30)
ve 27. verši Pavel vybízí křesťany, aby se ubezpečili,
že jejich jednání je „hodno Kristova evangelia“.
Je důležité chápat, že živý vztah s Ježíšem jakožto
Pánem klade požadavky na způsob, jak se chováme.
Pokud by všichni členové sboru „společně zápasili“
v duchu jednoty, posílilo by je to proti jakémukoliv
pronásledování nebo utrpení, kterému by museli
čelit.

POČÁTKY SBORU
Filipi bylo prvním evropským městem, do kterého
Pavel přinesl dobrou zprávu o Pánu Ježíši.
Podrobnosti o tom, co se stalo, jsou zaznamenány ve
skutcích 16. Do této doby nebyli ve Filipech žádní
křesťané, ale Bůh požehnal kázání evangelia skrze
Pavla a jeho přátele. Netrvalo to dlouho a vznikl sbor.
Jsme si docela jisti, že mezi prvními členy tohoto
sboru byli lydie a žalářník!

DOPIS SBORU 
Uplynulo asi deset let. Pavel je nyní vězněn (v. 7)
– nejpravděpodobněji v římě, který je vzdušnou
čarou vzdálen více než 1 200 km od Filip! Přestože
jeho okolnosti nejsou příjemné, těší ho velmi
radostné vzpomínky na přátele ve Filipech (viz verše
3-4.) v předešlých letech mu poslali dary, aby mu
pomohli (4,15), a nyní obdržel další. Hlavním
důvodem, který vedl k sepsání tohoto dopisu, bylo
poděkování za jejich „účast na díle evangelia“ (v. 5).

1.  PAVLOVA MODLITBA ZA SBOR (v. 9-11)
s věřícími ve Filipech měl natolik blízký vztah, že pro
něj nebylo obtížné se za ně vytrvale modlit. Toužil po
tom, aby mohl slyšet o jejich duchovním růstu, růstu
v lásce k Pánu a také k sobě navzájem (v. 9). Také
toužil po tom, aby se jejich život vyznačoval věcmi,
„na kterých záleží“, a mohli být „naplněni ovocem
spravedlnosti … ke slávě a chvále Boží“ (v. 10-11).
Možná by si každý z nás měl položit otázku:
„Prospívám duchovně v Kristu?“

Klíčový verš: Filipským 1,21  
„vždyť žít pro mne znamená Kristus 
a zemřít zisk.“

studium epištol 
Blok B - Filipským

tato lekce patří:

PřečTi si: Filipským 1,1-30

Kristus – Život křesťana1. lekce

Toto je druhý ze tří bloků o Pavlových dopisech církvím.

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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PRVNÍ, KDO UVĚřIL VE FILIPECH, BYLA LYDIE. PřEČTI SI SKUTKY 16,14-15 A UDĚLEJ KRÁTKÝ ZÁPIS O TOM,
KÝM BYLA A CO SE STALO:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

JAKOU OTÁZKU POLOžIL žALÁřNÍK Té NOCI, KDY NASTALO ZEMĚTřESENÍ, A JAKOU ODPOVĚď DOSTAL (SK 16)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

SVÝMI SLOVY VYSVĚTLI HLAVNÍ DůVOD, KTERÝ MĚL PAVEL PRO SEPSÁNÍ TOHOTO DOPISU DO SBORU VE FILIPECH:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

PAVEL POUKAZUJE NA SKUTEČNOST, žE PÁN JEžÍš ZNOVU PřIJDE, KDYž POUžÍVÁ FRÁZI „den KriStůV“ (V. 6 a 10).
JAK BY KřESťANé S OHLEDEM NA TUTO SKUTEČNOST MĚLI žÍT? SVOU ODPOVĚď ZALOž NA Verších 10 a 11:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

KRÁTCE POPIš KLADNé ZÁLEžITOSTI, O KTERÝCH PAVEL TVRDÍ, žE VYPLYNULY Z JEHO AKTUÁLNÍHO UVĚZNĚNÍ (Viz V. 12-18):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

KRÁTCE POPIš PAVLůV NÁZOR NA žIVOT A SMRT. SVOU ODPOVĚď PODPOř VHODNÝMI ODKAZY Z FilipSKýM 1:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CO BY PODLE TEBE NEMĚLO CHYBĚT SBORU, KTERÝ JE SVÝM JEDNÁNÍM „hoden KriStoVa eVangelia“ (V. 27)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

sTUDiUM ePišTol  Blok B  (FiliPsKýM)
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3

4

5

6

7

Celkem 
za tuto lekci

Kristus – Život křesťana1. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT



vybízí je, aby „zářili jako světla ve světě“ (v. 15)
a zůstali věrni učení, které je obsaženo ve zvěsti
evangelia (viz v. 16).

3.  DVA PřÍKLADY NESOBECKé SLUŽBY

Timoteus (v. 19-24)
Pavlovým plánem bylo brzy vyslat Timotea, aby
povzbudil církev ve Filipech. Díky letitým
zkušenostem, které měl ze spolupráce s Timoteem,
věděl, že se jedná o spolehlivého člověka. Nebyl jako
mnozí další, kteří sledovali jen svoje vlastní dobro.
Timoteovou prioritou byly na prvním místě „věci
Krista Ježíše“ a potom prospívání křesťanů. Znovu si
přečti v. 20 a 21. vidíme tedy, že Timoteův „ověřený
charakter“ z něj činí dobrý příklad toho, co Pavel učil.

Epafroditus (v. 25-30)
epafroditus byl člověk, který absolvoval celou cestu
z Filip za Pavlem, – možná přes tisíc kilometrů – aby
předal dar od této církve. (všimni si, jak na něj Pavel
poukazuje jako na toho, kterého „poslali“ (v. 25).
velmi onemocněl a téměř zemřel, ale v době psaní
tohoto dopisu, se již dostatečně zotavil na to,
aby mohl podniknout zpáteční cestu do Filip. Pavel
o něm mluví velmi vznešeně jako o „svém bratru,
spolupracovníku a spolubojovníku“ (v. 25) a má
radost, že může říct, že „pro dílo Kristovo se přiblížil
až k smrti. Vlastní život dal v sázku…“ (v. 30).
epafroditus je tedy dalším dobrým příkladem nebo
ilustrací toho, kdo následuje kroky svého Pána, když
druhé staví před sebe samého.

Tato kapitola pro nás představuje velikou výzvu. Bůh
nechce, abychom byli sobečtí a do sebe zahledění
křesťané. Touží po tom, aby v nás viděl „mysl
Kristovu“, stejně jako to bylo u Timotea a epafrodita.
Právě pokornou a nesobeckou službou druhým
se vyznačovaly roky Pána Ježíše, které prožil zde
na zemi. „Mějte tedy v sobě to smýšlení…“

1.  VÝZVA K JEDNOTĚ A SOULADU (v. 1-4)

Jak jsme viděli v 1. kapitole, Pavel nacházel velkou
radost ve svém vztahu k církvi ve Filipech. Znovu se
podívej na Filipským 1,3 a 4. Přesto si byl však vědom
nebezpečí soupeřivosti mezi jednotlivými členy.
Uvědomoval si, že by to lehce mohlo vést k nejednotě
a rozkolům. Proto je vyzývá, aby v síle všech
požehnání, která mají v Kristu, naplnili jeho radost
tím, že budou zajedno v lásce, budou jedné duše
a jednoho smýšlení (viz v. 2). Nikdo by neměl jednat
na základě sobeckých ambicí. spíše by každý měl sám
o sobě smýšlet nízko a považovat druhé za důstojnější
než sebe samého..

2.  PřÍKLAD POKORY V ŽIVOTĚ PÁNA JEŽÍšE (v. 5-11)

Pavel obrací pozornost k samotnému Pánu Ježíši
jakožto dokonalému příkladu postoje, ke kterému se
snaží povzbudit i křesťany. „Mějte tedy V SoBĚ to
smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.“

a. Podívejme se, jak byl vysoko! 
věčně byl „ve způsobu Božím“ (v. 6). To znamená,
že vždy byl a je jedno s Bohem a je mu roven
v každém ohledu. Nemohl by být větší.

b. Podívejme se, jak se ponížil! ve verších 7 a 8 Pavel
popisuje dobrovolné ponížení Pána Ježíše.
ochotně se pokořil až do bodu smrti, dokonce
smrti na kříži (v. 8). on je tou nejvyšší
a nejdokonalejší ilustrací toho, co znamená
vyhledávat „zájmy těch druhých“ (v. 4).

c. Podívejme se, jak je vyvýšený nyní! Znovu si přečti
verše 9-11. Pavel si přeje, aby křesťané chápali, že
velikosti není možné dosáhnout sobeckými
ambicemi, ale pouze poníženou službou a obětí.
Důkaz tohoto postoje je vidět v 9. verši: „proto ho
také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které
je nad každé jméno.“

Při pohledu na takovéto úžasné skutečnosti Pavel
vyzývá křesťany, aby žili životy, které se líbí Bohu. 

Klíčový verš: Filipským 2,5
„Mějte tedy v sobě to smýšlení, 
které bylo i v Kristu Ježíši.“

studium epištol 
Blok B - Filipským

tato lekce patří:

PřečTi si: Filipským 2,1-30

Kristus – Křesťanova mysl2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Křesťanský život(4 bloky)  Církev (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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VLASTNÍMI SLOVY VYJÁDřI, JAK MOHL SBOR VE FILIPECH PřISPĚT K PAVLOVĚ RADOSTI:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
JAKÝ BY PODLE VERšů 3 A 4 MĚL BÝT POSTOJ KřESťANA VůČI DRUHÝM?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
PAVEL JIM UKÁZAL NÁDHERNÝ PřÍKLAD (V. 5-8). JAK POPISUJE HLOUBKU PONÍžENÍ,
KTEROU PÁN JEžÍš PODSTOUPIL DOBROVOLNĚ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
POKUS SE SROZUMITELNĚ VYSVĚTLIT, PROČ BYLO PRO SYNA BOžÍHO NEZBYTNé, ABY SE STAL ČLOVĚKEM?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
BůH NYNÍ VYVÝšIL PÁNA JEžÍšE (V. 9-11).

A) Co MU BůH DAl?
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
B) JAK se NAKoNeC všiCHNi liDé vůči NěMU ZACHovAJí?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
JAKÝM ZPůSOBEM TIMOTEUS PROJEVOVAL KRISTůV CHARAKTER?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ODPOVĚZ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY O EPAFRODITOVI:

A) JAK Ho PAvel PoPisUJe?
..............................................................................................................................................................
B) Proč PAvlA NAvšTívil?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
C) Co se MU sTAlo?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
D) Proč Měl BýT CHováN v úCTě?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Kristus – Křesťanova mysl2. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1Te,2Te-1.,2.Tesalonickým; 1Tm,2Tm-1.,2.Timoteovi; 
Tt-Titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



3. PAVLůV ŽIVOT COBY KřESťANA (v. 10-14)

Po té, co Pavel zavzpomínal na začátek svého
křesťanského života, pokračoval tím, co pro něj
znamená být křesťanem. svůj život žil velmi
cílevědomě. Jeho velikým zájmem bylo „poznat jej
a moc jeho vzkříšení“ (v. 10). Když spatřil záblesk
Kristovy velkoleposti a slávy, jeho životním cílem
se stalo, aby mu byl stále podobnější. Pro Pavla
neexistovalo nic jako „nebrat to tak vážně“. silně
věřil, že Bůh má s jeho životem nějaký záměr, když
se ho zmocnil, a Pavlovým cílem bylo žít tak, aby se
Boží záměr uskutečnil. Znovu si přečti verš 12. 

Pavel se přirovnává k soutěžícímu v závodě.
odstraňuje ze své mysli věci svého dřívějšího života
a usilovně směřuje k cílové pásce ve snaze získat
„cenu Božího povolání v Kristu Ježíši“ (v. 14). svůj
život žil s jediným cílem – lépe poznat Krista skrze
to, že se mu plně odevzdal.

4. KřESťANé JSOU OBČANé NEBES (v. 17-21)

Pavel vybízí své čtenáře, aby se připojili 
k „následování jeho příkladu“ (v. 17). Ne všichni
jsou však bezpochyby účastníky křesťanského
závodu! Faktem je, že mnozí lidé žijí hanebně
a hříšně – skutečně jsou „nepřátelé Kristova kříže“
(v. 18). Nejsou to vůbec křesťané! opravdoví věřící
však patří do nebe. Jsou jeho občany, i když teď žijí
na krátký čas zde na zemi. Dychtivě očekávají
příchod svého Pána. Až se to stane, jejich porušená
těla budou proměněna. všichni budou jako jejich
slavný Pán (v. 21)! Jaká úžasná vyhlídka!

1. POVZBUZENÍ A VAROVÁNÍ (verše 1 – 3)

Křesťané mají mnoho důvodů k radosti! Mohou
nastat období, kdy nás okolnosti deprimují, ale náš
spasitel, Pán Ježíš, se nemění a my se můžeme
„radovat v pánu“ (v. 1). sbor ve Filipech trápili lidé,
kteří je učili, že se musejí podřídit židovskému
rituálu, totiž podstoupit obřízku. Pavel to velmi
zásadně odmítá a zdůrazňuje, že musíme
důvěřovat pouze v Krista. „Nespoléháme na sebe“
– tedy na to, kým jsme jako přirozené lidské bytosti. 

To je velmi důležité. Každý z nás by se měl ujistit,
že co se týče naší věčné spásy, spoléháme pouze
na Pána Ježíše. 

2. PAVLOVA VÝCHOVA A JEHO ODEVZDÁNÍ SE                                          
KRISTU (v. 4 - 9)

Jestli se někdo může chlubit „tělem“, tak je to
Pavel! Měl mnoho přirozených a náboženských
výhod (v. 4-6). v jeho životě však nastal okamžik,
kdy si uvědomil, že to mu přijetí u Boha nikdy
nemůže zajistit. To dokáže pouze Kristus, a proto
Pavel říká: „cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro
Krista odepsal jako ztrátu (v. 7). Zdá se zřejmé,
že zde poukazuje na své obrácení na cestě
do Damašku (viz Skutky 9).

Nikdy ani nenaznačil lítost ohledně změny, kterou
prošel, tedy od důvěry ve svou vlastní spravedlnost
k důvěře v Krista. Ačkoliv uplynulo mnoho let, jeho
přesvědčení zůstalo: „a vůbec všecko pokládám za
ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého
pána, je mi nade všecko“ (v. 8). Pojďme si v této
záležitosti udělat jasno, stejně jako jí rozuměl Pavel
- přirozené výhody plynoucí z narození, výchovy
a náboženských obřadů nejsou žádným základem
ke spasení! Ten nám může poskytnout pouze Pán
Ježíš!

Klíčový verš: Filipským 3,14
„… běžím k cíli pro cenu Božího 
povolání vzhůru v Kristu Ježíši.“

studium epištol 
Blok B - Filipským

tato lekce patří:

PřečTi si: Filipským 3,1-21

Kristus - Cíl křesťana3. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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NAPIš TřI VĚCI, NA KTERé BYL PAVEL PYšNÝ PřEDTÍM, NEž SE STAL KřESťANEM (V. 5-6):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ZNOVU SI PřEČTI Verš 7.
A. NA JAKOU KONKRéTNÍ UDÁLOST ZE SVéHO žIVOTA PAVEL POUKAZUJE?
..................................................................................................................................................................
B. ZE SKutKů 22,10 VYPIš OTÁZKU, KTEROU POLOžIL, KDYž ODEVZDAL SVůJ žIVOT PÁNU:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
VE SVĚTLE FilipSKýM 3,8-9 CO NEJSROZUMITELNĚJI VYJÁDřI, JAK DůLEžITÝ SE STAL PÁN JEžÍš PRO PAVLA:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
PAVLOVA VELIKÁ DUCHOVNÍ AMBICE BYLA, ABY POZNAL KRISTA HLOUBĚJI A PLNĚJI (V. 10). JAK SI MYSLÍš, žE KřESťAN

V DNEšNÍ DOBĚ MůžE V TOMTO SMĚRU DOSÁHNOUT POKROKU?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Verše 12-14 přiroVnáVaJí žiVot KřeSťana K účaSti V BĚžecKéM záVodu.

A) JAKýM ZPůsoBeM MáMe BěžeT (V. 13)? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
B) PřečTi si ŽidůM 12,1-2.

i. KTeré věCi MáMe oDložiT?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ii. Proč MáMe BěžeT s PoHleDeM „UPřeNýM NA Ježíše“?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
JEDNA KřESťANSKÁ PÍSEň ZAČÍNÁ SLOVY: „JSEM ZDE CIZINEC; NEBESA JSOU MÝM DOMOVEM“.

A) KTerý verš Z FiliPsKýM 3 To PoTvrZUJe?  ...............................................................................................
B) vysvěTli, Co ZNAMeNá BýT „oBčANeM NeBes“? ........................................................................................

..............................................................................................................................................................
C) JAKý DoPAD By Mělo MíT ToTo UčeNí NA KAžDoDeNNí živoT MlADéHo KřesťANA?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
CO SE PODLE FILIPSKÝM 3 STANE, Až PÁN JEžÍš OPĚT PřIJDE? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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A tady máme novou výzvu! Jsme připraveni
odevzdat každou oblast našeho života Kristu
a dovolit mu, aby jednal v nás a skrze nás?

4. PAVLOVO DÍKY ZA JEJICH DARY (v. 10 a 15 - 19)

Tento dopis je vlastně Pavlovým poděkováním
sboru ve Filipech. „Jsem plně opatřen“, píše, „když
jsem přijal od epafrodita to, co jste mi poslali...“.
Možná se jednalo o peněžní dar, oblečení nebo
obojí. A nebylo to poprvé, co mu něco poslali.
Přečti si verše 15-16. Pavel si hluboce vážil toho,
co udělali, nejen proto, že to naplnilo jeho finanční
potřeby, ale protože se ve skutečnosti jednalo
o projev jejich uctívání Boha – „příjemnou vůni,
oběť vítanou, Bohu milou“ (v. 18). Pavel byl
přesvědčen, že Bůh jim jednoho dne odplatí spolu
s pěkným úrokem! (Přečti si verš 17 a popřemýšlej
nad ním.)

Podobným způsobem můžeme i my použít své
peníze a majetek, abychom podpořili dílo evangelia
a povzbudili kazatele a misionáře v jejich službě
Pánu.

5. ZÁVĚREČNÁ SLOVA (v. 20 - 23)

Jistě nás nepřekvapí, že člověk, který žil svůj život
plně pro Boha a Krista, touží po tom, aby byla
„našemu Bohu a otci“ vzdána „sláva na věky
věků“ (v. 20). Pamatujme na to, že tento slavný Bůh
dosahuje svých cílů zde na zemi zejména
prostřednictvím „svatých“ – jeho „svatých“. všichni,
kdo uvěřili evangeliu a jsou duchovně spojeni
s Kristem, jsou „svatí“. „Milost pána Ježíše Krista“
(v. 23) může uschopnit i TeBe k tomu, abys ctil/a
Boha a sloužil/a mu. Jsi připraven/a odevzdat se mu
zcela?

1. VÝZVA K JEDNOTĚ A HARMONII (v. 1 - 4)

v této kapitole Pavel s velkou láskou apeluje na sbor,
aby „stáli pevně v pánu“ (v. 1). Falešné učení by je
svedlo z pravé cesty, stejně jako neshody mezi členy
sboru. Jmenuje dvě ženy z této církve – euodii
a syntychu - a prosí je, aby se spolu shodly „v pánu“.
Místo hašteření a hádek by si měly, a my také,
pomáhat a navzájem se povzbuzovat. 

2. REAKCE NA STAROSTI A OBAVY (v. 5 - 9)

Pod tlakem současného života se mohou strachovat
a dělat si starosti i ti nejlepší křesťané. existuje pro
takové problémy nějaké řešení? Ano! Ať už vede
k těmto starostem cokoliv, můžeme to přinést před
Boha „v modlitbě a prosbě s děkováním“ (v. 6).
Když poslechneme tuto radu, zjistíme, že pokoj Boží
drží stráž u našeho srdce a mysli a dodává nám sílu
proti satanovým útokům!

Další klíčová část reakce na starosti a obavy spočívá
v tom, jak ovládáme svou mysl. Jsme zodpovědní
za vlastní myšlenky, a proto bychom měli žádat
Boha o pomoc, aby naplnil naši mysl dobrými
věcmi. Znovu si přečti verš 8. čím více „přemýšlíme
o všem tom“, tím méně prostoru zbude pro naše
úzkostné obavy nebo zlé myšlenky.

3. PAVLůV POSTOJ VůČI JEHO KAŽDODENNÍM
POTřEBÁM (v. 11-14)

Pavel nebyl chamtivý, sobecký člověk. v jeho životě
přicházela období, kdy jeho materiální zdroje byly
zcela vyčerpány a on se ocitl bez jídla nebo peněz.
Naučil se „být spokojen“ i za těchto okolností
(v. 11). Měl takovou důvěru ve svého Mistra,
že dokázal přijmout své okolnosti, ať už byly
jakékoliv. v průběhu všech těch let, kdy byl
křesťanem, ho zkušenosti naučily, že může dělat
„všecko v tom, který mne posiluje.“ (viz klíčový
verš) Myslí tím, že Kristus mu stále dodává sílu.

Klíčový verš: Filipským 4,13   
„všecko mohu v Tom, který mne 
posiluje.“

studium epištol 
Blok B - Filipským

tato lekce patří:

PřečTi si: Filipským 4,1-23
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