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VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU!  
(KOLOSKÝM 2,16-3,4) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 2,6-3,4 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 2,16-3,4.  

 

Úterý 21.2. 2023 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 2:16  Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte 
nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. 17 
To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 18 
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v 
poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl 
při svém zasvěcování. 19 Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z 
níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. 
20 Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si 
necháváte předpisovat: 21 neber to do rukou, nejez, nedotýkej se – 
jako byste stále ještě byli v moci světa? 22 Jsou to lidské předpisy 
a nauky o věcech, které se použitím ničí. 23 Vydávají se za 
moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo 
tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. 3:1 
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 
kde Kristus sedí na pravici Boží. 2 K tomu směřujte, a ne k 
pozemským věcem. 3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s 
Kristem v Bohu. 4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s 
ním ukážete v slávě. 
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1.  Proč může Pavel říci: nikdo nemá právo odsuzovat vás pro vnější 

skutky Mojžíšova zákona? 

2. Co je to zákonictví? Může tě spasit? 

3. Proč nejsme vázáni plnit Mojžíšův zákon? 

4. Proč je Mojžíšův zákon jen stín budoucích věcí? Ukaž na konkrétních 

příkladech (jídlo, pití, svátky, sobota). Žd 10,1. 

5. Komu jsou podřízeni andělé? (1Pt 3,22) A koho uctívají? (Zj 5,11-12) 

6. Koho mají uctívat lidé? (Mt 4,10) 

7. K čemu je dobré sebezapírání? Může nám přinést spravedlnost u 

Boha? Proč ne? (1Tm 4,8) 

8. Jak získáš spravedlnost u Boha? Vysvětli pojem ospravedlnění a 

posvěcení. 

9. Jak vstoupit těsnou branou? (Mt 7,13-14) 

10. Jak rosteme v posvěcení? 
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