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VYTRVEJ VE VÍŘE!  
(KOLOSKÝM 1,21-23) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 1,15-23 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 1,21-23.  

 

Úterý 8.11.2022 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho 
stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi 
– svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, 
vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 18 on jest hlavou 
těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je 
to on, jenž má prvenství ve všem. 19 Plnost sama se rozhodla v něm 
přebývat, 20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, 
jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na 
kříži. 21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým 
smýšlením i zlými skutky, 22 nyní s ním smířil, když ve svém 
pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl 
svaté, neposkvrněné a bez úhony - 23 pokud ovšem pevně 
zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje 
evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod 
nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

1. Kdy se člověk stává odcizený a nepřátelský Bohu a čím? (Kol 3,8; Gal 

5,19-21) 

2. Na jakém základě může křesťan říci: už nejsem Bohu cizí, jsem jeho 

vlastní? (2K 5,17-18) 

3. Proč na tom vlastně záleží? (2Pt 3,10-13) 

4. Proč potřebujeme smířit s Bohem? 

5. Jak Kristus smířil člověka s Bohem? A koho smířil? (v. 22, 2K 5,19-21)) 

6. Co pro tebe znamená, že jsi smířen s Bohem? Jak to ovlivňuje tvoje 

uctívání Boha? 

7. Proč Kristus musel přijít v těle, abychom mohli být spaseni? (Ř 8,3-

4) 

8. Co bys řekl člověku, který tvrdí, že Kristus není Bůh v lidském těle? 

(1J 4,2-3) 

9. Jaký důsledek přináší tvoje smíření s Bohem do tvého každodenního 

života? (v. 22b) 

10.  Jak ke tvé spáse přispívá tvé posvěcování? (Fp 3,8-9, Ř 8,13) 
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