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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE - LIST FILIPSKÝM, LEKCE 8, FP 3,12 –4,1 

OTÁZKY KE STUDIU 

1. Pavel používá ve 12 verši 
přirovnání. Ke komu se přirovnává. 
Jaké jsou další „součásti“ tohoto 
přirovnání. K vysvětlení použij další 
verše (1K 9,24-27; 2 Tm 2,4-7) 
 

2. Čeho - konkrétně - Pavel ještě 
nedosáhl (v. 12)? Vysvětli, co to 
znamená. 

• Jaký to má vliv na jeho spasení? 

• Jak tento pohled Pavla na sebe 
kontrastuje s falešnými učiteli, před 
nimiž varuje ve verších 3,2-3? 

 

3. Jaká je Pavlova reakce na jeho 
vlastní nedokonalost? Co je příčinou 
jeho vytrvalosti?  

• Jsi vytrvalý nebo to častěji vzdáváš? 
Proč? 

 

4. Co pro Pavla znamená vytrvalost 
(v.13) a na co je jeho vytrvalost 
zaměřena?  

• K čemu je zaměřena tvoje vytrvalost?  

• Co tě motivuje k tomu, abys byl 
vytrvalý? Jednáš tak? 

 

5. Co je to nebeské povolání Boží 
v Kristu Ježíši (v. 14)?  

• Co to znamená pro tebe osobně? 
 

6. Byl Pavel skutečně „dokonalý/zralý“ 
věřící (v.15)? Vysvětli prosím, co 
zamýšlel říci v tomto verši. 
 

7. Co znamená verš 16 a jak logicky 
navazuje na verše 12-15? 

• Co to znamená pro život sboru? 
 

8. Jak Pavel povzbuzuje Filipské 
v následování ve v. 17? 

• Koho mají následovat? 

• Koho jim dává za příklad? Uveď 
kladné i záporné příklady. 

• Koho následuješ ty? Kdo se na tebe 
dívá jako na svůj vzor? 

 

9. Jak můžeme charakterizovat 
nepřátele Kristova kříže (v. 18-19). 

a.  

b.  

c.  

d.  
 

•  Myslíš, že zde Pavel stále ještě varuje 
před judaisty? Pokud ne, před kým 
varuje?  

• Jestliže jde o dvě rozdílné skupiny, 
jaký je mezi nimi rozdíl? 

 

10. Pavel nejprve povzbuzuje věřící 
(v. 12-17), potom je varuje (v. 18-19) a 
v závěru kapitoly opět obrací jejich zrak 
k Pánu Ježíši (v.20-21). Proč Pavel 
připomíná věřícím jejich „nebeské 
občanství“? 

• Najdi další místa z listu Filipským, 
která takto přímo ukazují na věčnost. 

• Myslíš, že „nové tělo“ je „nebeskou 
cenou“, o které Pavel mluví ve v. 14? 
Proč? 

 

11. Na co odkazuje slůvko „proto“ 
ve verši 4,1. Jaké to má pro nás 
důsledky? Pro tebe osobně?  
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