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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 8, KO 3,17 – 4,1 

OTÁZKY KE STUDIU 
V našem oddíle se Pavel soustředí na 
praktickou aplikaci svého učení o Kristu. Co 
tě nejvíce inspirovalo z kázání na tento 
oddíl a jak to budeš uvádět do praxe?   

1. Čti Ko 3,17-4,1 a spolu s tím Ef 
5,22-6,4. Zde se nachází paralelní 
pasáž k našemu oddílu z listu Koloským. 
Srovnej tato dvě místa a vypiš si všechny 
stejné fráze nebo příkazy z obou oddílů.  
 

2. Pavel popisuje v tomto oddíle tři 
roviny vztahů. O které vztahy se jedná? 
Popiš tyto vztahy vlastními slovy a ke 
každému napiš jednu věc, která má 
tento vztah charakterizovat.  

3,18-19: 

3,20-21: 

3,22-4,1: 
 

3. Co to znamená být poddaný nebo 
podřízený (3,18)? Jaké to má praktické 
důsledky, když je jedna osoba podřízena 
druhé?  

• Pavel říká ženám, že mají být podřízené 
svým manželům (v. 18; Ef 5,22). Co 
Pavel udává jako důvod pro 
podřízenost manželek manželům? 

 

4. Čti Ef 5,22-23. Pavel tu rozvádí své 
učení o podřízenosti ženy svému muži 
tím, že vysvětluje, že muž je hlavou ženy 
a Kristus je hlavou církve. Vysvětli, jak 
je Kristus hlavou své církve (Ko 1,18; 
2,10)? 

• Co to znamená pro vztah muže ženy 
v Pavlově přirovnání (Ef 5,22-24)? 

• Proč se to „sluší v Pánu“, že se ženy 
podřizují svým mužům (Ko 3,18)? 

 

5. Čti verš 19 a potom Ef 5,25-33. Co 
se přikazuje mužům v Ko 3,19? Jak 
Kristus miloval svou církev a co pro ní 
udělal? 

• Jak mají muži milovat své ženy a co je 
cílem této jejich lásky? 

• V čem je důležitá role manžela v rodině 
a proč? 

 

6. Proč mají děti poslouchat své rodiče 
ve všem (v. 20)? Jaký další příkaz je 
vložen do Ef 6,2? Jaké jsou praktické 
důvody pro poslušnost rodičů (Ef 6,3)? 

• V čem (nebo jak) prokazuješ úctu svým 
rodičům a naopak, jak prokazuješ svou 
neúctu svým rodičům?  

 

7. Co znamená nepopouzet děti 
k hněvu (v. 21)? Jak mohou otcové 
negativně ovlivnit své děti, takže jsou 
malomyslné?  

• Jak by měli otcové naopak pozvedat své 
děti?  

 

8. Jaké postoje a chování by měli mít 
zbožní služebníci (otroci, zaměstnanci) 
podle v. 22-25? 

• S jakým cílem měli otroci vykonávat 
svou práci (v. 24)? 

• Proč je důležité se k tomu neustále 
povzbuzovat? 

 

9. Ve v. 4,1 Pavel oslovuje pány otroků 
(zaměstnavatele). Jaké měli mít postoje 
k otrokům a jak s nimi měli jednat? 

• Co je motivací pro takové jednání? 
 

10. Jaké jsou tvoje role v životě? Jak 
vypadají tvé vztahy? Jsou takové, jaké je 
chce Bůh mít podle tohoto oddílu? 
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