
Filipenským 3-4 kap.  
Celkové otázky a témata: 
 

1. Jaký byl vztah ap.Pavla a Filipanů? Dolož to verši z 3. a 4. kapitoly!  
2. Jak bys charakterizoval Filipský sbor, v čem byl možná vyjímečný? 
3. Nacházíme ve Filipis nějaké problémy? Pokud ano, tak jaké?  
4. Jaký bys dal nadpis 3-4 kapitole?  

5. Kde se píše ve Sk.ap. o misii ve Filipis? Čím byla charakteristická tato misie? 
6. Vyjmenuj 12 rad - pokynů ap.Pavla? 
7. Vyjmenuj 12 přání ap.Pavla ? 

(Který verš nebo slovo vás nejvíce oslovilo? Objevili jste něco nového – i prakticky? Modlete se za 

uskutečnění ve vašem životě.) 
 
…………………………………………………………………………………………………...….. 
3.kapitola   (1-3 skupinka) 

1.skupinka: 
v.1: O čem tento verš vypovídá?  
v.2-3: V některých překladech se mluví doslova o rozřízce- proč?, jinde o roztržce.  Srovnej 2. a 
3.verš! Je 2. verš v protikladu ke 3.verši? Je v 3.verši případně nějaký recept-návod? Co dělá špatný 

dělník?  
2.skupinka: 
v.7-8 Je to důsledek-ovoce něčeho? 
v.9 Proč zde mluví ap.Pavel získat Krista? Co to znamená?  

v.10-11: Zaměřte se na tyto verše: co vás zde zaujme – čeho se to týká? Jsou to nedosažitelné 
záležitosti? Jak to ap.Pavel myslel? Je to cesta pro nás? A pro každého křesťana? 
3.skupinka: 
v.12-16 hlavní myšlenka – téma (růst křesťana) – běh, dokonalost, stejné smýšlení – na co se 

soustředit? A proč? Který verš vás nejvíc oslovil? 
v.17-19 téma – je tady určitý kontrast 
v.20-21 mám na to nárok? Je to i moje vyznání, moje orientace? Může nebo má být? Jaké to může 
mít případně důsledky? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
4.kapitola (4-6 skupinka) 
4.skupinka: 
v.1- K čemu ap.Pavel vyzývá? 

v.2-3 Co je zde tématem? Charakterizuje to filipský sbor?  
v.4-7 Zamyšlení o tom, co máme v Bohu. Přemýšlej co znamená: „Pán je blízko.“.Jaká je  úloha 
pokoje Božího v srdci? 
5.skupinka 

v.8-9 výzva pro nás, je to i touha mého srdce? Co je důležité a podstatné zde? 
v.10-13 mám uspokojení v Kristu?– Inspiruje mě to k něčemu? Kde jsou moje limity?  
6.skupinka: 
v.14-20 – praktické křesťanství – charakterizují tyto verše Filipany a jejich vztah k ap.Pavlovi? 

Přemýšlej o tom. 


