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OTÁZKY KE STUDIU
Potom co Pavel sdělil adresátům listu důvod
jeho napsání (2,4), pokračuje výzvou k
životu v poddanosti Kristu a odhalovaním
dalších klamů, jimiž byli sváděni. Přečti si
Ko 2,6-15 a řekni jednou větou, o čem tato
pasáž pojednává.

•
•
•

1. K čemu vybízí Pavel ve v. 2,6-7 (Co
je jeho nejdůležitějším argumentem),
když připomíná, jak se vyvarovat
klamu?
•

•

Co to znamená „žít (chodit - NBK) v
Kristu
Ježíši?
Napiš
všechny
charakteristiky „správného chození
z veršů 6-7 a také z Ef 4,1-3.
Které z těchto charakteristik vidíš ve
svém vlastním chození? Jaké kroky
podnikneš v těchto oblastech?

2. Před čím Pavel tolik varuje v 8.
verši? Proč je to toto varování tak
důrazné?
•

Jaký kontrast je použit ve verších 8 a
9?

3. „Plnost”

(řec.
použita v 1,19.
termínem „plnost“?
•

pléróma) byla
Co myslí Pavel

Jak budeš ve svém životě konkrétně
používat pravdu 8. a 9. verše?

4. Všimni si opakování fráze „v Něm“
a „s Ním“ ve verších 9-12. Vysvětli, co
chtěl Pavel říci těmito verši.
•

Napiš seznam všech těchto věcí.
Porovnej ho s tím, co je o Kristu řečeno
v Ko 1,14-20.

Ve světle těchto věcí – co je (nebo by
mělo být) tvojí odpovědí Bohu (2,6-7) a
druhým (3,12-14)?
Projevují se nějak tyto věci ve tvém
životě? Jak konkrétně?
Ve které z těchto věcí se potřebuješ
zdokonalit a co ti může pomoci k tomu,
abys správně reagoval ve vztahu
k Bohu i ve vztahu k lidem?

6. Čti znovu verše 2,11-15 a řekni,
která z těchto pravd je v současnosti pro
tvůj život nejdůležitější? Vysvětli proč.

7. Vysvětli, v čem se projevuje Boží moc
podle v. 12? Jaký to má osobní dopad
na věřící?
•

Jaký je základní způsob ztotožnění
věřících s Ježíšem Kristem (v. 12)?

•

Pokus se vysvětlit frázi „pohřbeni ve
křtu“. K vysvětlení použij také Ř 6,111.

8. Jací jsme podle v.13-14 byli před
svým obrácením?
•

O jakém úpisu se mluví ve v. 14? Co to
znamená?

•

Kde došlo k vítězství nad hříchem a nad
všemi mocnostmi podle těchto veršů?
Co z toho vyplývá pro život křesťana?

9. Jak Kristus odzbrojil „vlády a
autority“ a jak „je veřejně vystavil“
(v. 15)?

10.

Co tě nejvíce oslovilo v této lekci
a jak to budeš používat ve svém životě?

5. Co Kristus zajistil pro věřící svojí
smrtí a svým vzkříšením (v. 13-15)?
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