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KRESŤANSKÝ ŽIVOT V LISTE FILIPANOM 

 

Prvé posolstvo  

Život v podpore evanjelia, svietiť ako svetlá a držať sa slova života  

Čítanie z Písma: Flp 1:5, 7, 12, 27; 2:15-16. 

I. Celý list Filipanom je definíciou evanjelia, ktoré je kázaním Božej ekonómie 

– Flp 1:5, 7, 12, 15 – 18, 27; 2:22; 4:3, 15: 

A. Evanjelium Božej ekonómie nie je len o tom, aby sa získala skupina ľudí, ktorým sú 

odpustené hriechy, sú ospravedlnení, obmytí Kristovou krvou a znovuzrodení – 

hovorí tiež o každom aspekte skúsenosti s Kristom, ktoré sú opísané v tomto Liste. 

B. Sme požehnaní a máme výsadu zúčastňovať sa na spoločenstve, podpore, obhajobe, 

utvrdení, napredovaní a na viere evanjelia, ktoré zahŕňa Krista žijúceho a 

zväčšeného (zveličeného) cez nás (1:19–21), Krista ako nášho vzoru (2:5–11), Krista 

ako nášho cieľa (3:8–14) a Krista ako našej vnútornej sily (4:11–13). 

II. Život zakúšania Krista a život vychutnávania Krista je život v napredovaní 

evanjelia, život kázania evanjelia, ktorý nie je individualistický, ale 

súhrnný—1:5, 7, 27; 4:13: 

A. Takýto druh spoločenstva, ktorý zachoval veriacich od toho, aby boli 

individualistickí a rozličnej mysle naznačuje, že boli jedno s apoštolom Pavlom 

a jedno aj navzájom. Toto im dalo základ pre ich zakúšanie a vychutnávanie Krista, 

čo je hlavným bodom tohoto listu—4:10. 

B. Čím viac spoločenstva máme v napredovaní evanjelia, tým viac Krista zakúšame 

a vychutnávame. Toto zabíja naše padlé ja, naše ambície, našu vlastnú voľbu 

a výber—1:7, 27. 

C. Veriaci vo Filipách mali účasť s apoštolom Pavlom na spoločenstve pre 

napredovanie evanjelia svojimi finančnými príspevkami apoštolovi, čo sa stalo 

ľúbeznou upokojujúcou vôňou, príjemnou obeťou, vzácnou Bohu—4:10, 15–20; Heb 

13:16; 3 Jn 8; por. 2Kor 9:7; Sk 2:44–47. 

D. Pavel kázal a trpel pre obhajobu a potvrdenie evanjelia, pretože dbal výhradne 

o záujmy Božej ekonómie na zemi— 1:7, 12–18:  

1. Z negatívnej strany musíme obhajovať evanjelium proti prekrúcaniu 

a skresľovaniu dnešným náboženstvom—Zj 2:9, 24; 3:20.  

2. Z pozitívnej strany potvrdenie evanjelia je pre ohlasovanie zjavení dvoch 

tajomstiev v Epištolách—Krista ako tajomstva Božieho a cirkvi ako tajomstva 

Kristovho—Kol 1:26–28, 2:2, 4:3; Ef 3:4, 9, 5:32. 

E. Pavlove utrpenia vyústili do napredovania evanjelia ako keď priekopník razí cestu 

pre armádu, aby pochodovala vpred—Flp 1:12:  

1. Dnes pochodujeme cestou, ktorú razil Pavel vo svojich utrpeniach pre 

evanjelium, aby tak mohla cirkev napredovať—1:27, 30.  

2. Naše dnešné utrpenie pre evanjelium nás dáva do pozície, aby sme mali podiel 

a tešili sa z Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom ako milosti a povzbudzuje 

nás, posilňuje nás a povzbudzuje svätých, aby prehovárali Božie slovo so 

smelosťou—1:7, 29, 14. 



III. Musíme nažívať tak, aby to bolo hodné evanjelia Kristovho stojac pevne 

v jednom duchu, ako jedna duša bojovať za vieru evanjelia—v. 27: 

A. Musíme nielen stáť pevne v jednom duchu, aby sme zakúšali Krista, ale tiež bojovať 

spolu ako jedna duša s vierou evanjelia.  

B. Potom ako sme boli znovuzrodení v našom duchu, musíme byť premenení v našej 

duši, aby sme mohli byť jedna duša navzájom, usilovať sa a bojovať spolu so 

schopnosťami našej duše vycvičenými ako zbrane v boji, aby sme bojovali za Božie 

záujmy na zemi—2:2, 20–21; 3:14–15; 4:2–3; por. Rim 12:2; 2Kor 10:4–5.  

IV. Uprostred tohto skazeného a temného sveta, ktorý je uzurpovaný Satanom, 

našou funkciou je svietiť ako svetlá a zachovávať slovo života—Flp 2:15–16; 

1Jn 5:19; 2:15–17: 

A. Grécke slovo pre svetlá v Liste Filipanom 2:15 (RHP) odkazuje na nebeské telesá, 

ktoré odrážajú svetlo slnka:  

1. Ako také jasné hviezdy veriaci svietia vo svete. Oni nevlastnia žiadne svetlo 

v sebe, ale majú nebeskú schopnosť odrážať svetlo Krista—Jk 1:17.  

2. Kristus je slnko s cirkvou ako mesiacom a veriacimi ako planétami, ktoré Ho 

odrážajú tým, že zachovávajú slovo života—Veľp 6:10. 

B. Zachovávať slovo života znamená aplikovať ho, prezentovať ho a ponúknuť ho svetu 

žitím Krista—Sk 5:20 a poznámka 2. 

C. Spôsob ako žiť a zveličovať Krista tým, že svietime ako svetlá je byť presýtenými Jeho 

slovom:  

1. Slovo života je odlišné od doktríny mŕtvej litery. Je to živý dych Boha (2Tim 

3:16), Duch, ktorý dáva život (Jn 6:63).  

2. Keď sme náležití v našom duchu a čistí v našom srdci a tak prichádzame k Slovu 

s celou našou bytosťou otvorenou Pánovi, budeme mať vnem, že vstupujeme do 

sféry svetla.  

3. Musíme jesť, piť a dýchať slovo v Biblii tým, že ho modlitebne čítame 

a spievame:  

a. Podľa celého zjavenia vo Svätej Biblii sú Božie slová dobré na jedenie 

a musíme ich jesť—Jer 15:16; ŽP 119:103; Mt 4:4; Heb 5:12–14; 6:5; 1Pt 2:2–

3.  

b. Písmo, Božie slovo je výdychom Boha—2Tim 3:16  

c. Spôsob ako prijať Slovo je prostredníctvom každej modlitby a prosby—Ef 

6:17  

d. Spôsob ako nechať Pánovo slovo prebývať v nás bohato je učením, 

napomínaním a spievaním—Kol 3:16.  

e. Keď budeme modlitebne čítať Slovo, budeme vnímať, že niečo vnútorné sa 

hýbe, pracuje v nás, aby nás utešilo, posilnilo, uspokojilo a občerstvilo.  

 

 

  



KRESŤANSKÝ ŽIVOT V LISTE FILIPANOM 

 

Druhé posolstvo 

Život neustálej spásy s miernosťou a bez ustarostenosti 

Čítanie z Písma: Flp 2:12–16; 4:1-9. 

I. Pavel v Liste Filipanom 1 a 2 použil slovo spása na označenie subjektívneho 

spasenia, ktoré sa nezažije len raz navždy, ale zažíva sa v každom okamihu 

– Flp 1:19; 2:12: 

A. Tieto dve kapitoly nám na jednej strane ukazujú spásu, ktorá je pre konkrétneho 

človeka v konkrétnej situácii, a na druhej  spásu, ktorá je pre všetkých veriacich v ich 

bežných situáciách denného života – 1:12–21; 2:12–16; 4:1–8. 

B. Božia spása v Kristovi nie je len večná, zachraňujúca nás od Božieho súdu a večného 

zatratenia, ale je aj praktická, ktorú môžeme uplatniť v našich každodenných 

situáciách každú hodinu – 1:13.  

II. Veď viem, že mi to poslúži na spásu – naznačuje konkrétne spasenie, ktoré 

Pavel zažil počas uväznenia v Ríme – Flp 1:19:  

A. Spása neznamenala, že Pavel bude prepustený z väzenia, ale že v konkrétnej situácii 

jeho uväznenia nebude zahanbený, tým že nezveličí Krista – 2:17. 

B. Bez ohľadu na to, aká urážlivá a zložitá bola Pavlova situácia, neplakal ani si 

nesťažoval, ale namiesto toho sa radoval v Pánovi, spieval hymny chvály o Pánovi 

a svedčil o Ňom iným, a to v skutočnosti predstavovalo žiť Krista  – Flp 4:4, 21 – 22; 

Sk 16:23–25.  

C. Náš rodinný život a konkrétne situácie môžeme prirovnať k „väzeniu“, ľudí, s 

ktorými žijeme a sme v kontakte, k našim „väzniteľom“ spolu s cirkevným životom, 

v ktorom sú mnohí svätí rôznych národností, pováh a charakterov – Ef 3:1; 4:1; 

porov. Kol 4:18b. 

D. Na to, aby sme zostali v cirkevnom živote uprostred našich konkrétnych situácii, 

potrebujeme prežívať súčasnú a konkrétnu spásu – 1Kor 12:13; Ef 2:14–16; Kol 

3:10–11; porov. 2Tim 1:17; 4:10–16.  

III. Pracujte na svojom spasení – znamená pre nás nepretržitú spásu, aby sme 

boli zachránení pred bežnými vecami nášho denného života vrátane 

hundrania, rozumovania, obviňovania, ľstivosti, poškvrňovania, 

nečestnosti, zvrátenosti a temnoty – Flp 2:12–15: 

A. Denná situácia padlého človeka pozostáva zo všetkých týchto negatívnych vecí:  

1. Všetko čiňte bez reptania a rozumovania naznačuje, že náš prirodzený život je 

životom reptania z našich emócií a rozumovania z našej mysle, ktoré sú 

výsledkom našej neposlušnosti voči Bohu a bránia nám zakúšať a vychutnávať 

Krista – v. 14.  

2. Aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie naznačuje, že v našom 

vonkajšom správaní nie sme bez úhony, vo vnútornom charaktere nie sme čestní 

a sme plní nedostatkov, poškvŕn a vrások, ktoré vychádzajú z nášho 

prirodzeného života a starého človeka – v. 15; Ef 5:27; porov. Veľp 4:7a.  

3. Prevrátený naznačuje, že sme nepoctiví a nie sme priamočiari – Flp 2:15b.  



4. Skazený naznačuje, že naše myslenie je „zdeformované“ a „prekrútené“ a takto 

tiež uvažujeme o sebe aj iných – v. 15; porov. 2:3–4. 

B. Každý deň potrebuje neustále a praktické spasenie, ktoré môžeme uplatniť v našich 

denných situáciach s cieľom byť zachránení pred všetkým, čo nie je Kristus, aby sme 

boli uvedení do stavu, v ktorom spontánne žijeme Krista – 1:19–21; Ga 2:20. 

IV. „Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko” – Flp 4:5 

(RCV): 

A. Miernosť je sladká rozumnosť, ohľaduplnosť a bratie ohľadu, ako sa správame 

k ostatným, a znamená, že sa ľahko uspokojíme s menším podielom ako by sme mali 

mať – je to všezahŕňajúca kresťanská cnosť, do ktorej patrí: láska, trpezlivosť, 

láskavosť, pokora, zľutovanie, ohľaduplnosť a podriadenosť.    

B. Mierny človek sa všetkému prispôsobí, jeho správanie je stále vyhovujúce, dokáže 

ostatným poskytnúť, čo práve potrebujú, a dokonale vie, čo a kedy im má povedať  – 

Iz 50:4–5; 2Kor 6:1a; 10:1; Kol 1:28; porov. Iz 11:2. 

C. Miernosť ako všestranná cnosť je samotný Kristus; keďže Kristus je miernosť, žiť 

Kristom je miernosť – Flp 1:21a: 

1. Jedine Pán Ježiš žil životom dokonalej miernosti a jedine Kristus môže byť dnes 

našou absolútnou miernosťou – Gal 2:20. 

2. Aby bola naša miernosť známou všetkým ľuďom znamená, že Krista, ktorého 

žijeme a zväčšujeme a ktorého prijímame ako náš vzor a nasledujeme ako náš 

cieľ, necháme poznať všetkým ľuďom, vyjadrujúc Krista ako súhrn všetkých 

našich ľudských cností – Sk 27:21; 28:6, 9. 

V. „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu 

svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ – Flp 4:6: 

A. Ustarostenosť pochádzajúca zo Satana je súhrn ľudského života a narúša život 

veriacich zo žitia Krista, miernosť pochádzajúca z Boha je súhrn života, ktorý žije 

Krista; sú to dva protiklady – Mt 6:25–34; 1Pt 5:7. 

B. Slová vo všetkom odkazujú na mnohé rôzne veci, ktoré sa nám stávajú každý deň  – 

Mt 10:29–30; Rim 8:28–30; 2Kor 4:15–18. 

C. Keď sa modlíme za účelom uctievať Boha a mať s Ním spoločenstvo a prosíme za 

konkrétne potreby a ďakujeme Bohu, budeme sa tešiť z Božieho pokoja, ktorým je 

Boh ako pokoj prestupujúci do nás, aby dohliadal nad našim srdcom a myšlienkami 

v Kristovi a udržal nás v pokoji ako v protiváhe k problémom a protilátke na 

ustarostenosť   –Mt 11:28; Flo 4:6–7; Kol 3:15. 

VI. „Napokon, bratia,... všetko čo je pravdivé,... čestné,... spravodlivé,... čisté.... 

ľúbezné,... príjemné...” – Flp 4:8a: 

A. Tieto cnosti sú vyjadrením Božích vlastností prežívaných zvnútra Kristových 

nasledovníkov a sú šiestimi vládnucimi aspektami života, ktorý žije Krista. 

B. Byť správnym človekom znamená vyjadrovať Boha cez Jeho božské vlastnosti 

v našich ľudských cnostiach, mať ľudský život naplnený Kristom ako skutočnosťou 

Božích vlastností – 1Tim 2:2, 10; 3:15–16. 
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Tretie posolstvo 

Život s očakávaním – žitie Krista pre budovanie Tela Kristovho  

Čítanie z Písma: Flp 3:20–21; 1:19-21a; Ga 2:20; Ef 3:14-19; 4:12, 16. 

I. „Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ nedočkavo očakávame 

Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“ – Fl 3:20-21 (RCV): 

A. Keďže naše občianstvo je v nebesiach, nemali by sme byť zaneprázdení svetskými 

vecami, fyzickými vecami potrebnými pre našu existenciu – 1Tim 6:6–10. 

B. Pri zaobchádzaní s naším telom, máme sa postarať o naše fyzické potreby, ale 

nemali by sme sa oddávať nadmernému fyzickému potešeniu – Flp 3:17–19; 1Kor 

9:27. 

C. Pri tom ako očakávame a milujeme Pánovo slávne zjavenie, mali by sme žiť životom 

vyjadrujúcim Boha a obmedzujúcim padlé telo – Tit 2:12–13; Lk 21:34–36; 2Tim 

4:8. 

II. Kristus „premení telo nášho poníženia, aby bolo podobné telu Jeho slávy, 

podľa pôsobenia, ktorým si môže podriadiť pod Seba všetky veci” – Flp 3:21 

(RCV): 

A. Čakáme až sa Kristus vráti, aby sme boli privedení do úplného zavŕšenia Božej spásy 

– premene nášho tela: 

1. Boh vo Svojej spáse najprv znovuzrodil nášho ducha (Jn 3:6), teraz premieňa 

našu dušu (Rim 12:2), a dokonale premení naše telo kvôli nášmu osláveniu, 

učiniac nás rovnakými ako Kristus vo všetkých troch častiach našej bytosti (1Jn 

3:2). 

2. Telo nášho poníženia je naše prirodzené telo vytvorené z bezcenného prachu  

(Gn 2. 2:7) a je poškodené hriechom, slabosťou, chorobou a smrťou (Rim 6:6; 

7:24; 8:11), ale telo Jeho slávy je Kristovo vzkriesené telo prestúpené Božou 

slávou (Lk 24:26) a presahujúce skazenosť a smrť (Rim 6:9).  

B. Premenenie nášho tela je vykúpením nášho tela pre úplné Božie synovstvo – Rim 

8:23. 

C. Premenenie nášho tela bude oslávením celej našej bytosti – Rim 8:30, 17; 1Pt 5:10a; 

2Tim 2:10. 

D. Keď veriaci dospejú k osláveniu, bude to vyvrcholenie ich zrelosti v Božom živote 

a vyvrcholením Božej spásy v živote na dosiahnutie Božej ekonómie a uspokojenie 

Božej túžby – Zj 21:10–11.  

III. Témou a riadiacou myšlienkou Listu Filipanom je zakúšať Krista – Flp 3:7-

10; 4:13:  

A. Zakúšať Krista je hlavný kľúč, ktorý otvára List Filipanom.  

B. Zakúšať Krista je záležitosť Tela – 1:19; 2:1-2; 4:2-3, 10, 14-20:  

1. Všetko, čo je v Tele a čo je z Tela sa týka vzájomného spoločenstva; skúsenosť 

s Kristom si vyžaduje takúto vzájomnosť – 2:1-2; 1Kor 12:25.  

2. Skúsenosť s Kristom musí byť v Tele a pre Telo; len vtedy, keď prežívame Krista 

v Tele, môžeme Ho zakúšať v najplnšej miere – Ef 4:16; Rim 12:5.  



C. Tajomstvo zakúšania Krista je byť jednej duše, spojený dušou, byť tej istej duše 

s ostatnými – Flp 1:27; 2:2, 19 – 20:  

1. Pokiaľ chceme zažiť Krista v najplnšej miere v Tele, musíme byť tej istej duše 

a musíme riskovať naše duše – v. 20, 30; Rim 16:3-4.  

2. Keďže Timotej bol rovnakej duše s Pavlom, mohol naplno prežívať Krista v Tele, 

tak ako Pavel – Flp 2:19-20; 1Kor 4:16-17; 16:10.  

IV. List Filipanom nehovorí len o zakúšaní Krista, ale tiež o žití Krista – Flp 

1:19-21a:  

A. Základnou myšlienkou v Biblie je, že Trojjediný Boh sa do nás túži vpracovať, aby 

sme Ho prijali ako život a žili Ho – Ef 3:16–17a; 2Sam 7:12–13:  

1. Božia ekonómia spočíva v udeľovaní Jeho do nás a vpracovaní sa do nás ako náš 

život a zaopatrenie životom, aby sme Ho žili – Rim 8:2, 6, 10 – 11.  

2. Božím úmyslom je získať skupinu ľudí, ktorí budú s Ním jedno v Jeho živote 

a prirodzenosti; tí, ktorí sú jedno s Bohom v božskom živote a prirodzenosti, sú 

schopní Ho vyjadrovať – Ef 3:19b, 21.  

B. Kresťanský život je životom žitia Krista na ustanovenie a vybudovanie Tela 

Kristovho – 4:1-3, 12, 16; Kol 1:24; 2:19:  

1. Kresťanský život je žiť Krista s Jeho božskými vlastnosťami vyjadrenými v Jeho 

ľudských cnostiach ako časť Jeho organického Tela – Rim 12:5; 1Kor 12:14.  

2. Pokiaľ ide o Telo, mali by sme žiť život, ktorým je sám Kristus, žijúc ako súčasť 

Jeho Tela pre univerzálne zavŕšenie Božej ekonómie – Ef 3:8-11.  

C. Kresťanský život nie je životom etiky, náboženstva, kultúry či morálky; kresťanský 

život je Kristus – Kol 3:4:  

1. Ako veriaci v Krista by sme mali žiť život, ktorým je v skutočnosti Kristus –Jn 

6:57.  

2. Štandardom kresťanského života je Kristus a normálna skúsenosť s Kristom je 

žiť Krista – Ef 4:20; Kol 2:2-3, 8; Flp 1:21a.  

D. Pre Pavla žiť znamenalo žiť Krista; Kristus žil v Pavlovi ako jeho život a Pavel žil 

navonok Krista ako Jeho žitie; žili spolu ako jedna osoba s jedným životom a jedným 

žitím– Flp 1:21a; Ga 2:20.  

E. Žiť Krista znamená, že bez ohľadu na to, aké sú naše okolnosti, Kristus je v nás 

zväčšený a my nebudeme v ničom zahanbení – Flp 1:20a; 1Jn 2:28.  

V. Telo Kristovo je výsledkom zakúšania Krista, preto sa musíme zúfalo 

modliť, aby sme žili Krista a Telo Kristovo sa stalo skutočnosťou – Flp 1:19-

21, 24; Ef 3:14-19:  

A. Vrchol, najvyšší bod božského zjavenia v celej Biblii je žiť Krista. 

B. Žitie Krista si tiež vyžaduje, aby sme Ho úplne milovali  – 1Kor 2:9; 16:22; porov. Zj 

2:4. 

Outline Sources: 

- Sessions 1-5: 2008 College Training, Morning Line, The Christian Life in 

Philippians, Msgs. 1-5. 

- Session 6: 

o I. – II.D.1 – Crystallization-study of Philippians, Msg. 1, I.-II.D.1 

o II.D.2 – II.E. – 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain 

Christ – the Experience of Christ in Philippians, Msg.1, I.D and I.E.  



o III. – Crystallization-study of the Body of Christ, Msg. 11, III. (edited) 

o III.A. – 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain Christ – 

the Experience of Christ in Philippians, Msg.1, III.B. 

o III.A.1. – 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain Christ 

– the Experience of Christ in Philippians, Msg.1, III.A. 

o III.A.2-3. – 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain 

Christ – the Experience of Christ in Philippians, Msg.1, III.B.1-3 

(edited) 

o III.A.4. – Crystallization-study of the Body of Christ, Msg. 11, III.B.3.d. 

o III.B.1-3. - 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain 

Christ – the Experience of Christ in Philippians, Msg.1, III.C.1-3. 

o III.B.4. – Crystallization-study of the Body of Christ, Msg. 11, III.B.5.b. 

 

List of Sources and Location: 

- 2008 College Training, Morning Line, The Christian Life in Philippians, 

Msgs. 1-5 (attached to email) 

- 2008 College Training, Evening Line, That I May Gain Christ – the 

Experience of Christ in Philippians, Msg. 1 (attached to email) 

- Crystallization-study of Philippians – Outlines, Msg. 1 (ministrybooks.org) 

- Crystallization-study of the Body of Christ – Outlines, Msg. 11 

(ministrybooks.org) 
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