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Zauważyliśmy już, że całe życie Pawła było skupione na osobie 

Jezusa Chrystusa a jego decyzje wynikały z poddanie woli jego 

Mistrza. Służenie Jezusowi Chrystusowi nie oznacza jednak, że 

stajemy się automatami pozbawionymi woli, pragnień czy 

możliwości wyboru. Wzrastanie w świętości nie oznacza, że 

stajemy się ludźmi bez wyrazu, lecz powoduje, że podobnie jak 

Paweł poddajemy nasze pragnienia sprawdzianowi: W jaki 

sposób Chrystus będzie najlepiej wywyższony (uwielbiony) w 

moim życiu? 

Ale i będę się cieszył, 19gdyż wiem, że dzięki waszej modlitwie i 

wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to na ratunek,1 
20zgodnie z moim gorącym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie 

zostanę zawstydzony, lecz z całą śmiałością, jak zawsze, tak i teraz, 

wywyższony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy 

przez śmierć. 

Chrystus życiem, śmierć — zyskiem 

21Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć — to zysk.2 22Jeśli już 

żyć w ciele — to dla mnie owocna praca.3 I co wolę — nie wiem. 
23Pociąga mnie natomiast jedno i drugie: Mam pragnienie odejść i 

być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; 24jednak pozostać w ciele — 

to bardziej potrzebne ze względu na was. 25I to na pewno wiem, że 

pozostanę i że przy was wszystkich będę dla waszego postępu i radości 

 
1  To samo słowo określa zbawienie. W tym wypadku Paweł ma nadzieję, że 

wyjdzie z więzienia. 

2  Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć — to zysk. 

3  Lub: owoc pracy. Tu przyjęto za Wallace Exegetical Syntax, 89-91. 

Fragment główny: Flp 1:18b - 30 
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w wierze, 26aby wasza chluba obfitowała w Chrystusie Jezusie — z 

mego powodu,4 ze względu na moją ponowną obecność u was.5  

Żyć godnie 

27Tylko postępujcie [jak przystało ludziom wolnym],6 w sposób godny 

ewangelii Chrystusa, abym czy przyjdę i was zobaczę, czy nieobecny, 

o was usłyszę, [wiedział], że stoicie w jednym duchu, w jedni duszy 

walcząc wspólnie w wierze ewangelii7 28i w niczym nie dając się 

zastraszyć przeciwnikom — co jest dla nich zapowiedzią8 zguby, a dla 

was zbawienia, i to od Boga. 29Gdyż wam darowane jest dla Chrystusa 

nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, 30staczając ten 

sam bój, który u mnie zobaczyliście i [o którym] teraz w związku ze 

mną słyszycie. 

 

Chrystus wywyższony (ww. 18b-20)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 
4  Lub: we mnie. 

5  Uwięzienie, o którym Paweł mówi, jest jego pierwszym, z którego został 

zwolniony. Listy Pasterskie powstały po tym uwolnieniu. 

6  postępujcie [jak przystało ludziom wolnym] lub: po obywatelsku, gr. politeu,esqe 
(politeuesthe), być może nawiązanie do tego, że Filipianie żyli w wolnym 

rzymskim mieście. 

7  To znaczy: (1) w wierze, którą jest ewangelia (genetivus apozycyjny); (2) w 

wierze, która wypływa z ewangelii (genetivus źródła); (3) w wierze zawartej w 

ewangelii (genetivus objectivus). Wiara jest w tym przypadku pojmowana w 

kategoriach zbioru prawd, które trzeba przyjąć wiarą. 

8  Tą zapowiedzią lub znakiem jest mocne obstawanie wierzących przy prawdach 

ewangelii. 



Dariusz Banicki str. 3 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Chrystus to życie (w. 21)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Pragnienia i obowiązki – sztuka godzenia (ww 23-26)  

Jakie są moje naturalne 

pragnienia i preferencje? 

Jakie mam obowiązki odnośnie 

domu, rodziny, kościoła… ? 
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Wolność w Chrystusie (w. 27)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Jednomyślność – „w jedni duszy” (w. 27)  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Jak mogę to praktycznie zastosować w życiu?  

1. Powierz swoje życie Jezusowi – w modlitwie poproś Go, by 

wszedł do twojego życia i pozostał w nim na zawsze. 

2. Módl się o to, by twoje pragnienia pokrywały się z 

obowiązkami – niech Chrystus będzie twoim całym życiem. 
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