
1a, Autor - sługa
1b, Odbiorcy - święci
2, Pozdrowienie
3-8, Dziękczynienie za wspólną społeczność
9-11, Modlitwa za odbiorców

Punkt Zwrotny

Przykład wywyższenia Chrystusa w życiu pomimo 

przeciwności:

12-14, nieoczekiwany rezultat uwięzienia
15-17, motywacje podczas zwiastowania
Punkt Kulminacyjny - w.18

18-20, Pawła pragnienie i oczekiwanie
21-24, dylemat Pawła "co lepsze" 
25-26, jego odpowiedź "co potrzebniejsze"
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Jezus Chrystus życiem (21)

Wezwanie do jedności Chrystusowej:

1 - 4, wezwanie do jedności pomimo ataków 
z wewnątrz (jedna myśl, miłość, zgoda, 
pokora)
Punkt Kulminacyjny - w.2

5, wezwanie do myśli Chrystusowej

2

Przykład wzorowania się i zyskiwania Chrystusa 

poprzez dążenie do Niego:

3-4, Boże obrzezanie i niepoleganie na  ciele
5-6, Żydowskie dziedzictwo Pawła
7-8, wyrzeczenie się przeszłości
Punkt Kulminacyjny - w.9

9-12, obecny cel
Podsumowanie - w.13

13 zasada Pawła
14, przyszła nadzieja
15-16, wzrost ku dojrzałości

3
Wezwanie do chrześc. życia w radości i 

jedności - w obliczu konfliktów:

1, Trwanie w powołaniu,
Punkt Zwrotny

2-3, napomnienie współpracowników do 
jedności
Punkt Zwrotny

4-9, zachęta do radosnego  życia w obecności 
Bożej

4

Pawła zachęta do poświęcenia - chrześcijanin jako:

Jezus Chrystus wzorem (5) Jezus Chrystus celem (8-11) Jezus Chrystus mocą (13) i bogactwem (19)

Pawłowa relacja służby
Pawła 

pozdrowienia

okoliczności
12-20

jego postawa
21-26p
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Pawła życie w kontraście do przeciwników

obywatel
27-30,1-4

naśladowca
5-11

sługa
12-18

przykład
19-30

cierpliwość

wytrwałość

jedność

uniżenie

myślenie

wywyższenie

Epafrodyt

Tymoteusz

nienaganność

użyteczność

źli pracownicy
2-4

wrogowie krzyża
18-19

przykład Pawła
5-17

przeszłość
5-8

przyszłość
14,20-21

teraźniejszość
9-13

Pawła praktyczne podejście do:

jedności
2-3

radości
1,4-7

myślenia
8-9

dostatku
10-14

dawania
15-20

wewnątrz
1-4

zewnątrz
27-30

Zagrożenie jedności
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4 wezwanie

opr. Piotr Starzęba

złe motywy
wewnątrz

15-18

więzy
zewnątrz

12-14

Zakłócenia aktywności Liberalizm 
anomistów

18-19

Legalizm 
judaizujących

2-4

Ostrzeżenie przed herezjami

Najwyższe
ludzkie dążenie
3,5-17,20-21.

Pawła do woli Ojca

Wezwanie do chrześcijańskiego życia 

pomimo zagrożeń z  zewnątrz:

27-30, wezwanie do jedności pomimo 
ataków z zewnątrz podczas walki o wiarę 
Ewangelii. (stać jedno, walczyć, nie bać się i 
cierpieć)    

Najwyższy wzór życia chrześc.:

6-8, uniżenie Chrystusa
9-11, wywyższenie Chrystusa
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Punkt Zwrotny 

Wezwanie do zastosowania wzoru z 

radością:

12-13, wierzących działanie
14-16 nienaganność dziecięca
17-18, osobisty apel 
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Przykłady Pawła posłańców - prowadzących 

chrześc. życie pomimo trudności:

19-23, plany wobec Tymoteusza i jego przykład
24, plany wobec siebie (Paweł) 
25-30, plany wobec Epafrodyta i jego przykład

1, Wezwanie do radości 

Punkt Zwrotny

Przeciwnicy:

2, Pawła ostrzeżenie przed 
złymi pracownikami

5 wezwanie

6 wezwanie

Punkt Zwrotny

Sekretny przykład wystarczalności w 

obliczu niedostatku:

10-14, życie materialne -  nastawienie i  
wdzięczność Pawła
Punkt Kulminacyjny - w.13

15-20, chrześcijańskie  dawanie

Punkt Zwrotny

21-23, końcowe pozdrowienia
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Najwyższe
posłuszeństwo

2,5-11.
Chrystusa wobec woli Ojca
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Diagram Listu do Filipian
Temat:  Ewangelia Pawła wzywa do chrześcijańskiego życia:

 w radości i jedności,  przez przykład, pomimo różnych przeciwności.

Chrześcijańskie życie :
Ewangelia w każdej okoliczności

Wzór chrześcijańskiego życia:
Człowieczeństwo Chrystusa

Cena i kierunek chrześcijańskiego życia:
Poznanie Chrystusa

Zakoń-
czenie

Pozdrowienia
1-11.

Pokój chrześcijańskiego życia:
Obecność Chrystusa

namowa do 
człowiecz.

1-5

wzór 
człowiecz.

6-11

praktykow. 
człowiecz.

12-18

przykłady 
człowiecz.

19-30

pokój z 
innymi

1-4

pokój z sobą
5-9

pokój w 
okolicznościach

10-20

trwanie
15-16

wzorowanie
17, 20-21

duchowe 
bankructwo

4-8

duchowe 
bogacenie

9-14

ku zbawieniu
12-14

ku zbudowaniu
15-30

Radość (zw) w służbie zewnętrznej. Radość (zw) w służbie wewnętrznej. Radość w Panu (ww) w rozwoju jednostki. Radość w Panu (ww) w rozwoju społeczności.

opozycja

uwięzienie

gotowość na 
wszystko

zwiastowanie

fałszywe obrzezanie 
przeciw prawdziwemu

ziemskie myślenie przeciw 
duchowemu

cz.1   

Przeciwnicy:

17-19, właściwy a fałszywy wzór
20-21, życie w oczekiwaniu na 
przekształcenie ciała



- modli się za nich zawsze 1,4;
- ma ich w sercu swoim 1,7;
- tęskni za nimi 1,8;
- modli się o ich wzrost 1,9;
- dla nich chce pozostać 1,24;
- gotów oddać siebie 2,17;
- spragniony wieści o nich 2,19;
- raduje ich bratem 2,28;
- nazywa ich braćmi, koroną, 
umiłowanymi 4,1.

Stosunek Pawła do Filipian

- społeczność w Ew. 1,5;
- umacnianie Ew.  1,7;
- rozkrzewianie Ew. 1,12;
- obrona Ew. 1,16;
- życie godne Ew. 1,27;
- walka za wiarę Ew. 1,27;
- służba Ew. 2,22;
- walka dla Ew. 4,3;
- początek Ew. 4,15.

Ewangelia

1 2 3 4

opr. Piotr Starzęba

Wezwanie do naśladownictwa 1,30. Wezwanie do naśladownictwa 2,5. Wezwanie do naśladownictwa 3,17. Wezwanie do naśladownictwa 4,9.

Przykład Pawła Przykład Jezusa, Tymoteusza i Epafrodyta Przykład Pawła Przykład Pawła

Żyjcie (jako obywatele) 1,27. Wypełnijcie mą radość 2,2.
Myślcie o tym co w Jezusie 2,5.
Zbawienie sprawujcie 2,12.
Wszystko czyńcie bez zbędnych słów 2,14
Radujcie się 2,18
Współradujcie się ze mną 2,18.
Przyjmijcie Epafrodyta w Panu 2,29.
Miejcie za cennych ryzykujących dla Pana 2,29.  

Radujcie się w Panu 3,1.
3 x Baczcie (na psy, złych pracowników, urzezanie) 
3,2.
Trwajmy w tym, co już osiągneliśmy 3,16.
Bądźcie współnaśladowcami moimi 3,17.
Patrzcie na tych, którzy idą za wzorem 3,17. 

Trwajcie w Panu 4,1.
Wspieraj Ewodię i Syntychę - do pracownika 4,3.
2 x Radujcie się w Panu 4,4.
Niech będzie znana wasza skromność 4,5.
Nie troszczcie się 4,6.
Niech będą znane wasze prośby Bogu 4,6.
Niech myśli zwracają się ku... 4,8.
Czyńcie to  czegoście ... u mnie 4,9.
Pozdrówcie każdego świętego 4,21.

Więzy 1,7,13,14,17.
Ucisk 1,16.
Cierpieć 1,28.

Psy, źli pracownicy 3,2.
Pokładający ufność w ciele 3,4.
Cierpienia 3,10.
Płacz 3,18.
Wrogowie krzyża  3,18.

Brak jednomyślności 4,2.
Walka dla Ewangelii 4,3.
Troski 4,6.
Niedostatek, głód i brak utrzymania  4,12.
Udręka 4,14.

Uporczywe dążenie

- złe - by prześladować Kościół 3,6;
- dobre - by pochwycić 3,12;
- dobre - by zdobyć cel, nagrodę 3,14.

Modlitwa - Prośba
- zawsze 1,4;
- z radością 1,4;
- środek do zbawienia 1,19;
- o wszystko, z dziękczynieniem 4,6.

Wyróżniać (wywyższać) 5 x w NT

- innych nad siebie 2,3;
- poznanie Chr. nad wszystko 3,8;
- pokój Boży nad wszelki rozum 3,10.

Radość
- w modlitwie 1,4;
- w wierze 2,19;
- wzbudzać u innych 2,2;
- podczas przyjmowania ludzi 2,29;
- to owoc pracy - zbór 4,1.

- ze zwiastowania Chr. 1,18;
- z poświęcenia dla innych  2,17; 4,10;
- obecności brata 2,28;
- w Panu 3,1; 4,4,10;
- zawsze 4,4.

Radujcie się

P
rz

e
ci

w
n

o
śc

i
N

 a
 k

 a
 z

 y

Diagram Listu do Filipian 
Temat:  Ewangelia Pawła wzywa do chrześcijańskiego życia:

   w radości i jedności, poprzez przykład,  pomimo różnych przeciwności.

Więzy Pawła

- znoszone dla Ewangelii 1,7;
- znoszone za dzieło Chr. 1,13;
- źródłem otuchy 1,14;
- dodawane przez złych 1,17.

Społeczność w Ewangelii 1,5. Społeczność Ducha  2,1. Społeczność Jego cierpień  3,10.

1,8,11,18,19; 2,5-8,21; 3,8,12,14,20,21; 4,13.
Nauka o Panu 

Jezusie

cz.2   

- troszczyć się o ludzi, 2,20;
- nie troskać się o rzeczy, 4,6.

Częste słowa:

- myśleć, rozumieć 10x - 2,2,5; 3,15,16,19; 4,2,10.
- radować 9x - 1,18; 2,17,18,28; 3,1; 4,4,10.
- Ewangelia 9x - 1,5,7,12,16,27; 2,22; 4,3,15. 
- uważać, oceniać 6x - 2,3,6,25; 3,7,8.
- radość 5x - 1,4,25; 2,2,29; 4,1. 
- obfitować 5x - 1,9,26; 4,12,14.
- modlitwa, prośba 4x - 1,4,19; 4,6.
- więzy 4x - 1,7,13,14,17.
- miłość 4x - 1,9,17; 2,1,2.
- zbawienie 3x - 1,19,28; 2,12.
- społeczność 3x - 1,5; 2,1; 3,10.
- dążenie 3x - 3,6,12,14.
- jedno 3x - 1,27; 2,2; 3,4.
- to samo rozumieć 3x - 2,2; 3,16; 4,2.    

Wyjątkowe słowa:

- wyróżniać, wywyższać (5 x w NT) 2,3; 3,8,10.
- postęp (3 x w NT) 1,12,25.
- zysk, korzyść (3 x w NT) 1,21; 3,7.
- postać (3 x w NT) 2,6,7.
- razem walcząc (tylko w Flp.) 1,27; 4,3.
- jedną duszą (tylko w Flp.) 1,27.
- jednomyślenie (tylko w Flp.) 2,2.   

Bycie ofiarowanym na ofiarę 2,17.
Szukający swego 2,21.
Choroba 2,27.
Smutek 2,27-28.
Bliski smierci 2,30.
Ryzykować życiem 2,30.


