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ŽIJTE V KRISTU JEŽÍŠI  
(KOLOSKÝM 2,6-7) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 2,1-10 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 2,6-7.  

 

Úterý 10.01. 2023 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 2:1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu 
podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně 
neznají. 2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce 
pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm 
jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4 Říkám to 
proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. 5 I když nejsem 
mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když 
vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. 6 Žijte v Kristu Ježíši, 
když jste ho přijali jako Pána. 7 V něm zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, 
znovu a znovu vzdávejte díky. 8 Dejte si pozor, aby vás někdo 
nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na 
lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 9 V 
něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy 
dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 
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1. Pro koho je oddíl z kap. 2,6-7 napsán? Proč? A co ostatní? Má jim co 

říci? 

2. Vysvětli biblický pojem vztahu pán – otrok. (Ř 6,16-22, ČSP) 

3. Co je cílem panství satana a co panství Krista? 

4. Jak poznávat Krista? Vysvětli možnosti i omezení materiálního světa 

jako obrazu duchovních skutečností. 

5. Dej příklady ze stvoření a jak se tyto principy použijí v životě 

s Kristem? 

6. Jak můžeme hlouběji zakořenit v Kristu? Co nám v tom pomůže? 

7. Co znamená stavět na pevném základě Krista? Uveď příklady, jak 

činíš rozhodnutí, čím se necháš vést (Mt 7,24). 

8. Máme se držet víry, jak jsme v ní byli vyučeni. Kdy se nelze víry 

pevně držet? 

9. Za co jsi dnes děkoval Pánu?  

10. Za co bychom měli děkovat jako místní církev? 
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