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PLÁN PRO SLUŽEBNÍKY KRISTA JEŽÍŠE  
(KOLOSKÝM 1,24-29) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 1,15-29 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 1,24-29.  

 

Úterý 6.12.2022 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 1:24 Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá 
do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, 
to jest církev. 25 Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil 
Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, 
26 tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní 
je zjeveno jeho svatému lidu. 27 Bůh jim chtěl dát poznat, jak 
bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi 
vámi, v něm máte naději na Boží slávu. 28 Jeho zvěstujeme, když 
se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je 
mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. 29 O to se snažím 
a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. 
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1. Shrňte, co se o Kristu dozvídáme z oddílu Kol 1,15-20? 

2. Čeho Ježíš pro nás dosáhl svou smrtí na kříži? (v. 21-22) Co to 

znamená pro náš život dnes, už od rána? 

3. Z čeho má služebník Kristův radost? 

4. Můžeme nějak doplnit Kristem vydobytou spásu? Jakou podporu pro 

toto tvrzení můžeme najít v Písmu? (J 19,30; Žd 10,12-14; Kol 2,14; Žd 

9,12.25-26) 

5. Jak ve světle oddílu Fp 4,11-13 a Fp 2,25 můžeme rozumět, jak 

doplňovat Kristova utrpení svým utrpením za církev? 

6. Co má Kristův služebník za úkol vzhledem ke světu? (v. 25). Jak to 

vypadá v tvém životě? 

7. Jaké to tajemství je nyní odhaleno, které bylo dlouho skryté? Jak bys 

to vysvětlil člověku, kterého potkáš na ulici a dáváš mu kalendář 

Život? 

8. Pavel nás učí o 2 důležitých aspektech, které má obsahovat 

zvěstování Krista lidem. O co jde? (v. 28) Jak to prakticky vypadá? 

9. Kdo má pracovat pro evangelium a z jaké síly? 

10. Čím tě tento oddíl povzbuzuje? 
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