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OTÁZKY KE STUDIU 
   Oddíl 2,5-11 je jednou 
z nejvýznamnějších pasáží v Bibli, která 
mluví o Vtělení Božího Syna, Ježíše Krista. 
Zároveň je praktickým příkladem pro život 
pokory, jak o tom psal Pavel v předešlých 
verších (1,27-2,4).  

• Vysvětli, co je to „vtělení“. 
 

1. Jaký je postoj (smýšlení), k němuž 
Pavel vybízí Filipské ve v. 5? Víme, že 
Kristus, jenž je dokonalý, má tento 
postoj. Ale jak je to možné pro 
hříšného věřícího mít totéž smýšlení?  

 

2. Najdi tři další verše, které ukazují 
na božství Ježíše (v. 6). Jestliže je 
Kristus skutečný Bůh, co může 
znamenat, že „na své rovnosti nelpěl“ 
ve v. 6. Promýšlej to v souvislosti s J 
14,28-31.  

• Proč Ježíš přišel na zem? Napiš co 
možná nejvíce důvodů.  

• Proč se Ježíš stal člověkem?  

• Proč bylo potřebné, aby se narodil 
z panny? Proč nebo proč ne?   

 

3. Musí být Ježíš Bohem, aby mohl 
smířit naše hříchy? (Připusťme: Kdyby 
existoval dokonalý člověk, který by žil 
život bez hříchu – mohl by se tento člověk 
stát obětí za naše hříchy?)  

• Proč musel Ježíš zemřít? Nemohl nás 
Bůh smířit se sebou nějakým jiným 
způsobem?  

• Mohl Ježíš zhřešit, když byl pokoušen? 
 

4. Co znamená, že Ježíš „sám sebe 
zmařil“ (v. 7)? Pokus se to vysvětlit a 
použij k tomu nějaké odkazy z Písma. 

 

5. Proč byla Kristova smrt dílem 
poslušnosti (v. 8)? Může existovat 
nějaké spojení mezi tímto veršem a 
jednotou církve ve Filipis? Vysvětli. 

 

6. Proč Bůh (Otec) vyvýšil Krista (v. 
9)?  Co to znamená? Jaké to má podle 
Ef 4,7-15 důsledky pro Tělo Kristovo? 
Na jaké jméno se Pavel odvolává 
v tomto verši?  

 

7. Kde se odehrává situace popsaná ve 
v. 10-11?  
 

8. Zde jsou uvedeny některé verše o 
Ježíšově lidství a potom o Božství. Lk 
24,39-43; J 1,14; Fp 2,7–8; 1 Tm 
3,16; Žd 2,14–18; 10,5; 1 J 4,2; 2 J 7; 
1 J 1,1–3; Mt 4,2; Lk 2,40.52; J 4,6; 
11,35; 19,28. 

Mt 1,23; J 1,1; 10,30; 20,28; Fp 2,10-
11; Ko 2,9–10; Tt 2,13; Žd 1,8; 1 J 
5,20.  

Přečti si tyto verše a nauč se některý z 
nich zpaměti. 
 

9. Co nám říká Vtělení o duchovním 
životě člověka pokud je oddělený od 
Boha? A co nám říká o Božím srdci 
vzhledem k člověku? 

 

10. Proč myslíš, že Pavel zařadil tuto 
pasáž (2,5-11) do listu Filipským? 
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