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OTÁZKY KE STUDIU
V Kristu máme všechny poklady poznání a
moudrosti, které potřebujeme (2,1-5).
Proto máme žít v Něm … s díkůvzdáním
(2,6-7). Neodbočujme k žádné klamné
filozofii (2,8-10) nebo k zákonictví (2,1117). Jestliže jsme sjednoceni s Ježíšem
(2,20), potom už nemáme potřebu
vyhledávat
tyto
falešné
náboženské
systémy.

1. Ko 3,1-4 logicky navazuje na
předchozí oddíl. Čti 3,1-4 a popiš, jaké
pravdy vyslovuje Pavel v této pasáži.

•

Co se stane, až se věřící zjeví spolu
s Kristem v slávě (viz také v. 4; 1 K 4,5;
1 J 3,2; Fp 3,20-21)?

4. Nadpis pro Ko 3,1-7 by mohl být
“Hledat
nebeské
a
zabíjet
pozemské.” Čti 3,5-7. Co tím Pavel
myslel,
když
napsal
umrtvujte
(odsekněte,
naložte
s nimi
jako
s mrtvými) ve v. 3,5 a proč to máme
dělat (3,6)?
•

O jakých pěti hříších se tu mluví
v souvislosti s pozemským tělem (v. 5)?
Co přinášejí tyto věci? Jaký mají dopad
na vztah s Bohem? Jaký mají dopad na
vztahy k lidem (srov. 2,18-23)?

•

Jakým konkrétním způsobem používáš
tyto verše ve svém životě?

•

•

Všimni si sloves ve v. 1-2. Jaké věci
máme dělat kvůli tomu, že jsme
vzkříšeni s Kristem?

5. Pavel představuje obraz smrti z v. 5

2. Jakým způsobem jsou křesťané
vzkříšeni s Kristem? Jakým způsobem
jsme spolu s Ním zemřeli? Srovnej s Ko
2,9-15; Gal 2,20; Ř 6, 3-4 a 2 Tm
2,16-19.
•

Jak má člověk směřovat (hledat, dosl.
nastavit svoji mysl) k tomu, co je
nahoře (viz také 3,16; Fp 4,8-9; Mt
6,19-24.33)?

•

Co to jsou „pozemské věci“? Proč k nim
nemáme směřovat?

3. Apoštol Pavel zde píše, že jsme
vzkříšeni s Kristem (v. 1), když jsme
předtím zemřeli spolu s Ním (v. 3a).
Nyní jsme skryti v Bohu (v. 3b) a
ukážeme se ve slávě (v. 4).
•

Kde je nyní Kristus (v. 1)? Co je toho
důkazem?

•

Jak jsou věřící skryti s Kristem v Bohu
(viz také v. 3; Gal 2,20; 1 Pt 1,3-6; Ř
8, 28-39)?

jako vysvlečení se a oblečení se ve ve
3,8. Verš 8 říká Ale nyní se musíš
zbavit sám sebe. Co znamená být
svlečen (odhodit) 3,8-9, a co je to být
oblečen (obléci se) 3,10-17?
•

Jakou konkrétní pravdu obsaženou
v těchto verších (3,8-11) potřebuješ
uplatňovat ve svém životě?

6. Podle veršů 8-9 napiš, jaké věci
máme a nemáme říkat jedni druhým?
Jakým způsobem spolu máme mluvit?
•

Proč to někdy neděláme (v. 9b-10)?

7. Ve v. 11 používá Pavel několik
kontrastů.
kontrastů?

Jaká

je

pointa

těchto

•

Jaké konkrétní kroky budeš dělat, abys
byl ve svém srdci a ve své mysli
připraven na Krista a jeho příchod?

•

Co sjednocuje křesťany a proč je špatné
dělat rozdíly mezi různými skupinami
lidí v církvi?
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