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OTÁZKY KE STUDIU
jednotlivá slovesa, kterými
popisuje svou činnost.

Pavel

Před sebou máme velmi osobní část listu do
Kolosis (Ko 1,24-2,5). Dovídáme se tu o
Pavlovi samotném, také o situaci v Kolosis a
o věřících, kteří tam byli.

•

1. Všimni, jak Pavel postupuje při psaní

Konkrétně a prakticky ukaž, jak můžeš
tyto činnosti používat ty.

•

S kým Pavel sdílel „tajemství evangelia“
podle verše 28?

svého dopisu od začátku 1. kapitoly až
do 2,5.
•

Jak na sebe navazují jednotlivé úseky?
Rozděl náš oddíl (1,24-2,5) na menší
úseky a každý z nich popiš jednou
větou.

6. Čti Ko 2,1-2. Co tyto verše říkají o
Pavlovi? Jaké byly jeho postoje a
situace?
•

2. Ve verši 1,24 Pavel napsal: „Nyní se
tedy raduji ve svých utrpeních pro vás,“
a potom popsal ve verších 1,25-29 svoji
misii a život služby Kristu. Pro Pavla byl
Ježíš Kristus navždy tou nejpotřebnější
osobou v životě (Kristus ve vás, ta
naděje slávy 1,27). Čti 1,24-29 a
vyber, který verš tě nejvíce zaujal nebo
oslovil a vysvětli proč.
•

Co se dozvídáme o Pavlově osobní
situaci? Pokus se zjisit více z celého
dopisu.

3. Verše

25-29 popisují Pavlovo
povolání. V jaké souvislosti ho už
v tomto listu zmínil? Proč to opakuje?

4. Na jedno z možných falešných učení
Pavel reaguje ve v. 26-27 – evangelium
je podle něj něčím tajným, skrytým. Co
o něm říká Bible v těchto verších?
•

O jaké vlastnosti evangelia se píše ve v.
23? Co to znamená?

5. Vedle

popisu
svého
povolání
popisuje Pavel také způsob, jakým toto
povolání naplňuje (v. 28-29). Vysvětli

Kdo byli Laodikejští? Pokus se zjistit co
nejvíce o městě Laodikeji a místní církvi
(viz také Ko 4,13-16 a Zj 3,14-22).

7. Z veršů 2,2-5 napiš všechno, co se
týká Ježíše Krista. Co se z těchto veršů
můžeme dozvědět o věřících a o víře
v Krista?

8. V v. 2,4 Pavel vysvětluje důvod
napsání dopisu Koloským? Čeho se
obával? Proč?
•

Můžeme mít také nějaké podobné
obavy? Proč ano a proč ne?

•

Jaký je podle v. 2-4 nejlepší lék na
falešné učení? Srov. s Ef 4,11-16.

9. Ve v. 2,5 Pavel chválí církev
v Kolosis. Jaký byl podle těchto slov
Pavlův postoj k církvi?
•

Za jaké vlastnosti je chválí? Proč vybírá
právě tyto? Vysvětli to v kontextu
oddílu.

•

Mohl bys ty sám být mezi těmi, které
Pavel chválí?

10.

Co tě v tomto oddílu nejvíce
oslovilo a jak to budeš uvádět do svého
života?
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