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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 5, KO 2,16 – 23 

OTÁZKY KE STUDIU 
Je zcela pochopitelné, že se zákonictví a 
náboženské předpisy, mohou kvůli svému 
úsilí zdát velice „duchovní“. Na tomto místě 
Pavlova listu (2,16-23), jeho slova „září 
jako červený semafor na křižovatce“ a 
varují před falešnou cestou „náboženství“ 
lidských skutků.  
 

1. U každého následujícího „varování“ 
popiš a vysvětli nejdůležitější Pavlovy 
myšlenky: 

a)  Ať vás nikdo neodsuzuje (zákonictví) 
2,16-17: 

b) Ať vám nikdo neupírá podíl (mystika) 
2,18-19: 

c) Ať vám nikdo nepředpisuje (askeze) 
2,20-23: 

 

2. Vysvětli, jak souvisí věci popsané ve 
v. 16 se Starým zákonem. Proč jako 
křesťané nemáme jednat podle 
starozákonních obřadů (v. 16-17)?  
 

3. Které postoje a skutky Pavel 
zavrhuje v 18. verši?  
 

4. Proč bylo špatné, že falešní učitelé 
byli nadšeni jejich „pokorou“ (srov. 
s Př 6,17-18)? 

• O jaký druh „pokory“ šlo (v. 16 a 18)? 

• Co bys řekl někomu, kdo staví na 
viděních nebo „duchovním 
zasvěcení“ (v. 18, srov. s v. 2,3-4)? 

 

5. Kdo je hlavou (v. 19)? Co to 
znamená, že se má „každý pevně 
držet hlavy“ a proč je důležité, aby to 
každý člen těla dělal? 

• Co se stane, když se církev zaváže, že se 
bude „pevně držet hlavy“ (J 15,4-5)?  

• Kdo to způsobuje? 

 

6. Vyjmenuj nějaké oblasti, kde 
můžeme být zákoničtí. Jaké jsou věci 
nebo skutky, jimiž se chlubíme raději 
než Kristem? Proč to uráží Boha a 
konkrétně, proč to snižuje Kristovo dílo? 

•  Které jsou nejpodstatnější věci, kterých 
se v našem životě musíme „pevně 
držet“?  

• V čem naopak musíme být 
nekompromisní a musíme to opustit?  

 

7. Proč je podřízenost příkazům typu 
“nedotýkej s toho, nejez to, neber to do 
ruky“ v protikladu k těm, kdo „zemřeli 
spolu s Kristem“ (v. 20-22)?  
 

8. Jaký sebeklam je výsledkem 
takových příkazů a nařízení v životě 
křesťana (v. 23)? 

• Jak bys na základě Bible definoval 
„milost“?  

• Čti Římanům 6,1-7,13 a vysvětli, co 
to znamená, že jsme „mrtví hříchu ale 
živí v Kristu“?  

 

9. Proč lidské náboženství a 
sebeponižování znamená málo pro 
ukáznění těla („ovládání vášní“) – v. 
23? 

• Čti znovu verše 6-23. Které vlastnosti, 
postoje nebo jaké jednání zde popsané 
by měl Kristus změnit ve tvém životě?  

• Jaké kroky budeš dělat k dosažení této 
změny?  

 

10. Který verš v Koloským 2 je pro 
tebe v současnosti nejvýznamnější? Co 
tě nejvíce oslovilo v této lekci a jak to 
budeš používat ve svém životě? 
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