BIBLICKÉ

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ

ÚSTÍ

NAD

LABEM

SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 1, KO 1,1 - 14

OTÁZKY KE STUDIU
Otevíráme list do Kolosis. Jednoho
z obchodních center v Malé Asii. Ležely asi
160 km západně od Efezu. Byla zde velká
židovská komunita a protože byly obchodní
křižovatkou setkávaly a mísily se tu také
různé náboženské směry.

1.

S pomocí biblického slovníku nebo
s nějakou jinou pomůckou zjisti co možná
nejvíce o starověkém městě Kolosis.

2.

Přečti si celý studovaný oddíl (Ko 1,114) a pojmenuj jednotlivé části.
a) v. 1,1-2
b) v. 1,3-8

6.

Ve v. 1,8 čteme o lásce v Duchu Svatém.
Pokus se s pomocí kontextu vysvětlit, co to
znamená. K vysvětlení můžeš použít také Ga
5,22; Ř 5,5 a 1K 13.
•

Můžeme podle tohoto vysvětlení
ospravedlnit nedostatek lásky?

nějak

7.

Po díkůvzdání ve verších 1,3-8, Pavel ve
verši 1,9 píše, že se modlí za křesťany
v Kolosis. Čti Ko 1,9-12 a napiš seznam
vlastností, které Pavel vidí jako důležité
v jejich životech (Poznámka: Jedná se
nejméně o šest vlastností, které Pavel
popisuje, když se modlí za jejich růst a
zralost).

c) v. 1,9-12

8. Přečti si několikrát Koloským 1,9-12 a

d) v. 1,13-14
V prvních dvou verších (Ko 1,1-2) Pavel
zdraví křesťany v Kolosis. Jaký pozdrav
Pavel používá? Proč myslíš, že je zdraví
právě takto?

napiš svou vlastní modlitbu, podobnou
Pavlově, vztaženou na sebe samého. Svými
vlastnímu slovy vyjádři tutéž touhu jako
Pavel, tak jako kdyby dnes viděl Boží dílo
v našich životech. Doplň větu: A za to se
nepřestávám modlit a prosit, abych byl…

•

Vysvětli, co Pavel myslel tím, že oslovuje
koloské věřící jako svaté a věrné?

•

•

Proč hned v úvodu
apoštolskou autoritu?

9. Pavel se modlí za porozumění a poznání
na jedné straně a za praktické využití
poznání Boha v jejich životech.

3.

zdůrazňuje

svou

4.

Čti Koloským 1,3-8. Popiš Pavlův
postoj k věřícím v koloské církvi a tři
vlastnosti (1,4-5), které zdůrazňuje v tomto
úvodním odstavci.
•

Co tě nejvíce zaujalo v této pasáži (1,3-8)?

5.

Pavel, stejně jako ostatní křesťané
(Epafras ve v. 7), všude zvěstoval
evangelium, které proměňuje lidské životy.
Nejde jen o nová rozhodnutí žít lepší život,
která křesťané dělají, ale především o úplně
nový vztah s Bohem.
•

Máš jistotu, že se měníš Boží mocí, protože
posloucháš Boží Slovo?

•

Použij tuto modlitbu také jako vzor
k modlitbám za své bratry a sestry z církve.

Jak se prakticky projevuje poznání Boha ve
tvém životě?

10.

Pavlův popis víry koloských věřících
(1,1-8), stejně jako jejich stálý duchovní růst
(1,9-12),
je
doveden
k vyvrcholení
v nádherném závěru ve v. 1,13-14, který
popisuje převzácné dílo Ježíšova kříže. Čti
tyto verše (1,13-14), napiš jejich shrnutí a
parafrázuj je.

11.

Z veršů 12-14 napiš seznam pěti věcí,
které nám Bůh zajistil skrze smrt svého Syna
Ježíše Krista na kříži.

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, biblecz@seznam.cz; www.BibleCz.org
Copyright © 2005 Biblické společenství křesťanů

BIBLICKÉ

SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ

ÚSTÍ

NAD

LABEM

Svojsíkova 2669/20, Ústí nad Labem, tel.: 775 240 758, biblecz@seznam.cz; www.BibleCz.org
Copyright © 2005 Biblické společenství křesťanů

