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BĚŽ PRO NEBESKOU CENU! 
 (FP 3,12-16) 

Přečtěte si prosím oddíl 3:1-16 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 3:12-16. 

Úterý 13.7.2021 17,00 kancelář BSK 
 
Filipským 3:8  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. 12  Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo 
již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože 
mne se zmocnil Kristus Ježíš. 13  Bratří, já nemám za to, že jsem již 
u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k 
tomu, co je přede mnou, 14  běžím k cíli, abych získal nebeskou 
cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 15  Kdo je dokonalý, ať 
smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh 
objasní. 16  Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. 
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1. Pavel si ve v. 12 nemyslí, že by již byl u cíle. O jakém cíli to mluví? 

(v. 14). 

2. Směřuje-li k cíli, pak musí být na cestě. O jaké cestě to mluví? Kde 

leží její začátek a konec? 

3. Než poznal Krista na cestě do Damašku, už na cestě byl? O jakou 

cestu šlo? (Mt 7:13-14). Kdo po ní jde a kam vede? 

4. V cíli křesťanova běhu budeme dokonalí (v. 12). Jak se to stane? Kdy 

to bude? 

5. Cestu za Kristem nazývá Písmo posvěcováním. Je to volba pro 

Kristova následovníka? Proč ne? Budeme-li nakonec Bohem zcela 

proměněni, proč se máme posvěcovat už nyní? 

6. Kdo je zárukou, že posvěcování je možné? (Fp 2:12-16). 

7. Jak bys popsal tu cestu, co se na ní děje? (vv. 12,14) 

8. Proč má cenu běžet? Pro co běžíš ty? 

9. Máme běžet. Kde k tomu budeš brát sílu? (Fp 2:12)  

10. Proč máme zapomínat na to, co je za námi? (v. 13 a Lk 9:62) 

11. Jak se může naplňovat pravda ve v. 15? Jak to Bůh dělá? 
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