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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - LIST FILIPSKÝM, LEKCE 7, FP 3,2 – 11 

OTÁZKY KE STUDIU 

1. Pavel ve druhé kapitole popsal 
„Kristovu mysl“ (2,5), ukázal příklad 
Ježíše Krista a popsal důsledky nového 
způsobu myšlení, a následně nám dává 
ještě tři příklady „Kristovy mysli“ 
(2,17-3,1). Ve v. 3,2 však dochází ke 
změně tónu listu. Co se děje? 

• Vysvětli, jak třetí kapitola zapadá do 
kontextu listu Filipským. 

• Proč bylo důležité varovat Filipské? 

• Jak se toto varování týká nás a naší 
doby, naší církve?  

  

2. Kdo jsou lidé, před nimiž Pavel 
Filipské varuje ve 2. verši? Popiš 
prosím, čemu a komu věří. 

• Jakými slovy Pavel tyto lidi 
charakterizuje? Proč myslíš, že vybral 
právě tato slova (použij ke srovnání 2. 
Tm 2,15 a Mt 7,21)? 

 

3. Ve 3. verši je popsaná opačná 
skupina lidí. O kom Pavel píše jako o 
„pravé obřízce“? Co to znamenalo, že 
jsou „pravá obřízka“? Vysvětli to 
s ohledem na to, že většina z nich 
NEBYLA obřezána. 

• Jak můžeme z uvedeného popisu 
charakterizovat život těchto lidí? 

• Co nám tento text říká o naší identitě 
jako křesťanů? 

 

4. Proč Pavel na toto místo zařadil 
„doklad svého původu“ (v. 4-6)? Jak 
sám sebe charakterizuje?  

• Vysvětli prosím, např. s pomocí 
nějakého Biblického slovníku slova 
farizeus, rod Benjamín a obřezán 
osmého dne. 

 

5. Napiš verš 7 svými vlastními slovy. 
Pokus se vysvětlit, co zde Pavel říká. 

• Co znamená fráze „pro Krista“ (v. 7)? 
 

6. V 8. verši Pavel používá další 
fráze. Vysvětli, co to znamená, když 
Pavel říká „poznat Krista“  a „získat 
Krista“. Použij k vysvětlení podobné 
pasáže z Bible.  

• Můžeš vysledovat nějakou souvislost 
v použití těchto frází v našem textu? 
Jakou? 

 

7. Vysvětli prosím, co znamená 
„spravedlnost“ zmiňovaná ve verši 9. 

• Jak se tato spravedlnost projevuje ve 
tvém životě? 

• Můžeš vysvětlit rozdíl mezi 
spravedlností zde a tou z v. 6? Čím se 
odlišují a jaký je jejich důsledek?  

 

8. Pavel nám v tomto textu otevírá své 
srdce ve vztahu ke Kristu. Po čem 
touží. Napiš seznam všech věcí z v. 7-
11 po kterých Pavel touží. Jak se tato 
jeho touha projevila v jeho životě?  

• Jaké jsou tvoje touhy? Co děláš pro 
jejich naplnění (viz Př 13,4)? 

• S pomocí Ef 1,20-23 a Ř 1,1-4.16-17 
vysvětli frázi „moc jeho vzkříšení“. 

 

9. Co měl na mysli Pavel, když napsal, 
že na sebe bere „podobu Kristovy 
smrti“? Jak to můžeme dělat my 
v našich životech? (K vysvětlení použij 
Ko 1,24-25) 
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