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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 7, KO 3,12 – 17 

OTÁZKY KE STUDIU 
V předchozím oddíle (3,1-11) nás Pavel 
nabádal k tomu, abychom se považovali za 
mrtvé hříchu z prvního seznamu (3,5). Ve 
v. 3,8 nás vybízí, abychom odložili hříchy 
z druhého seznamu a ve verši 12 nás vede 
k tomu, abychom jednali podle třetího 
seznamu.    

1. V našem dnešním textu (Ko 3,12-
17) dostáváme praktické rady ke 
každodennímu chození s Bohem. Napiš 
svými vlastními slovy ke každému 
oddílu shrnutí toho, co máme dělat: 

3,12-13: 

3,14: 

3,15: 

3,16: 

3,17:  
 

2. V minulém oddíle jsme viděli, jak 
Pavel vysvětluje věřícím, že mají 
svléknout špinavé hadry staré 
přirozenosti a nyní jim přikazuje obléci 
si nový oděv spasení v Kristu. 

• Jaké konkrétní věci si máme obléknout? 
O jakých ctnostech čteme ve 12. verši? 
Vysvětli každou z nich ve světle 
následujících odkazů: 

Matouš 9,35-38: 
Lukáš 6,35: 
Filipským 2,6-11: 
1 Petrův 2,23: 
Izajáš 48,9: 

•  Vysvětli z v. 12, kdo je povolán k tomu, 
aby oblékl tyto ctnosti?  

 

3. Čti v. 13 a vysvětli, co to znamená 
„snášet jedni druhé“ a „odpouštět … 
jako Pán odpustil nám“? 

• Je odpuštění našich hříchů závislé na 
tom, jak my odpouštíme? 

 

4. Jakým charakteristickým znakem se 
projevuje láska (v. 14)? Proč myslíš, že 
je tato věc charakteristická pro lásku (v. 
12-15)? 

• Jak se projevuje dokonalost lásky (Mk 
12,28-34; Jk 2,8-13; 1K 13)? 

• Proč je podle Písma důležité jednat 
„jedni s druhými“ (navzájem)? 

 

5. Co to znamená (v.15), jestliže někdo 
nebo něco vládne v životě člověka? Jak 
může „Boží pokoj vládnout v našich 
srdcích“ (Fp 4,6-7)? 

• Jak nám může vděčnost pomáhat žít 
v pokoji s druhými a střežit nás před 
nespokojeností (v. 15)? 

 

6. Podle verše 16 napiš, jakým 
způsobem máme dosahovat toho, že 
v nás bude přebývat Slovo Kristovo 
v celém svém bohatství?  

• Vysvětli každou z těchto věcí. 

• Jak to praktikuješ ve svém životě? 
 

7. Co má Pavel na mysli, když říká, že 
máme „všechno dělat ve jménu Ježíše 
Krista“ (v.17).  

• Znovu připomíná vděčnost. Proč je tak 
důležité stále vzdávat díky? 

 

8. Jaký důraz z veršů 12-17 ti nejvíce 
pomohl nebo tě nejvíce oslovil? Který 
příkaz je pro tebe nejtěžší? Proč? 
Vysvětli na konkrétním příkladě, jak 
použiješ některou výzvu z tohoto oddílu 
ve svém životě. 
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