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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 10, KO 4,7-18

OTÁZKY KE STUDIU
1,1-14

V závrěru listu Koloským se před námi
otevírá nádherný výhled na společenství
biblické církve.

1,15-23
1,24-2,5

1. Čti Ko 4,7-18. Aristarchos byl
makedonský žid; Onesimos byl otrok;
Epafras byl rozený Kolosan (a přinesl
evangelium do Kolosis); Nymfa byla
Laodikejská žena (4,9-15). Co ti tato
fakta říkají a moci a dopadu evangelia?
•

Čti verše 7-14. Co nám vypovídají tyto
verše o Pavlově vztazích s lidmi, jimž
jsou tyto verše adresovány?

•

Co nám Pavlova korespondence
s těmito věřícími vypovídá o vztazích
mezi nimi v církvi?
Pokus se zjistit co nejvíce o lidech
uvedených v závěru Pavlova listu do
Kolosis.

•

2. Jaké

byly vztahy mezi sbory
v Kolosis, v Laodikeji a v Hierapoli (v.
13-16)?
•

2,6-23
3,1-4,6
4,7-18

6. Co ses naučil o následujících věcech?
•
•
•
•
•

7. Ve

třetí kapitole psal Pavel
křesťanům, aby svlékli nějaké věci a
oblékli jiné? Vypiš tyto věci podle
následujícího seznamu:
3,1-2 Svléknout:
3,1-2 Obléknout:
3,5-9a Svléknout:
3,12 Obléknout:
3,9 Svléknout:
3,10 Obléknout:
3,13 Svléknout:
3,14 Obléknout:

Co dalšího z listu Koloským můžeš
použít pro vyjádření vztahů mezi
církvemi a v církvi (3,12-17)?

3. Čti od verše Ko 4,2-18. Jakou
charaktestickou věc se můžeš naučit
z těchto veršů?
•

Jak se tato pravda projevuje ve tvém
vlastním životě a jak ji můžeš
„obléknout“ do skutků?

4. Pavel Jak bys shrnul poselství knihy
Koloským? Pokus se to udělat jednou
výstižnou větou a potom ji rozveď do
několika bodů.

5. Jednou

výstižnou větou nebo
nadpisem popiš každou z následujících
pasáží:

Vděčnost a modlitba
Vyvýšenost Krista
Svatý život
Jak žít v „Boží“ domácnosti
Co dalšího nového ses naučil nebo si to
připoměl z tohoto listu?

8. Jaké oblasti tvého života se změnily
v průběhu tvého studia listu Koloským
(myšlení, postoje, názory, chování)?
Vysvětli.
•

Za které věci, které vyplynuly z tohoto
studia se potřebuješ dále modlit? Jak
můžeš pomoci ostatním věřícím
v modlitbách a ve vykazatelném životě?
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