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JAK STÁT PEVNĚ V KRISTU: ZÁLEŽÍ, ČÍM 
NAPLŇUJEŠ SVOU MYSL 

(FP 4,8-9) 
Přečtěte si prosím oddíl 3:17-4:9 listu Filipským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Fp 4:8-9.  

Středa 29.9. 2021 17,00 kancelář BSK. 

 
Filipským 4:1 Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou 
radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2 Euodii 
domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 
3 Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly 
zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními 
spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4 Radujte se v 
Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa 
všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v 
každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 
7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 
srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8  Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, 
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co 
má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 
9  Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to 
čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 
 

1. Pavel nás vybízí: bratří, napodobujte mne (3:17). Máme následovat 

člověka? Kdy ano, kdy ne? A v čem? 

2. Z oddílu 4:1-9 uveď praktické kroky, které pomáhají křesťanu růst 

do pevnosti v Kristu. 

3. Co spojuje oblasti k přemýšlení vyjmenované Pavlem ve verši 8? 
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4. Co znamená úvod verše 8: Konečně, bratří? 

5. Mnozí křesťané dnes zdůrazňují: musíš Boha cítit, abys mu byl 

blízko. Jaký lék ale předepisuje Písmo, abychom byli v Boží blízkosti? 

(v.9) 

6. Co nám Duch svatý říká ve slově: „přemýšlejte“ (v. 8)? 

7. Co definuje obsah všech 8 oblastí, nad kterými máme přemýšlet? 

Kam půjdeme, abychom to zjistili? 

8. Za pomoci osnovy ke kázání z tohoto oddílu a zde uvedených 

biblických odkazů diskutujte jednotlivé oblasti, kterými máme plnit 

svou mysl. 

9. Co se stane, když poslechneme příkaz v.8? Co se stane v křesťanu a 

co skrze něj v jeho okolí? 

10. Co prakticky uděláš, když tvou mysl začnou naplňovat zlé, 

nečisté myšlenky? 
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