
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

PROČ JE POZNÁNÍ KRISTA VZÁCNÉ 

 (FP 3,8-11) 

Přečtěte si prosím oddíl 3:1-11 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 3:8-11. 

Úterý 8.6.2021 17,00 kancelář BSK 

 

Filipským 3:1  A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále 

totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. 2  Dejte si pozor na 

ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu 

`rozřízku´! 3  Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem 

sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější 

věci - 4  ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu 

jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc: 5  obřezán 

osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej 

z Hebrejů; jde-li o zákon - farizeus; 6  jde-li o horlivost - 

pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl 

jsem bez úhony. 7  Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista 

odepsal jako ztrátu. 8  A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť 

to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho 

jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, 9  abych získal 

Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je 

ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlností z Boha 

založenou na víře, 10  abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast 

na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11  abych tak 

dosáhl zmrtvýchvstání.. 
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1. Před kým se měli mít filipští na pozoru dle kap. 3:1-3? 

 

2. O co šlo? Co bylo v sázce? (3.1) Je radost skutečně to, o co šlo? 

 

3. Co všecko Pavel pokládal za ztrátu v životě před obrácením? A co 

pokládá za ztrátu po obrácení? 

 

4. Co bylo tvým ziskem před obrácením? A co je jím dnes? 

 

5. Přemýšlej o ceně, kterou má poznání Krista. Jaké bys použil biblické 

příklady? 

 

6. Jaká je lidská spravedlnost, když se člověk narodí do tohoto světa? 

(Gal 3.11-12; Ř 2:17 nn) 

 

7. Jak lze získat spravedlnost u Boha? 

 

8. K čemu vede ospravedlněné srdce?  

 

9. Co o Kristu poznáme skrze život víry? 


