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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 9, KO 4,1-6

OTÁZKY KE STUDIU
V Koloským 4 Pavel pokračuje ve svém
popisu „nového člověka”, s nímž začal ve
3,10 („svlecte se sebe starého člověka ... a
oblečte nového ..“. 3,9-10).
V 3,5-17
popisuje osobní charakteristiky „nového
člověka“ a v 3,18-4,1 rodinný život „nového
člověka“. V 4,2-6 Pavel shrnuje jednání i
řeč „nového člověka“.

1. Čti Ko 4,1-6 V této pasáži máme
popsané čtyři důležité součásti našeho
mluvení. Čti tyto verše a popiš principy,
které zde Pavel představuje.
a) Modlitba (4,2):

4. Pavel připomíná vděčnost šestkrát
v tomto listě (1,3, 12; 2,7; 3,15-17;
4,2). Proč myslíš, že to Pavel opakuje
tak často ve svém listě?

5. Ve 3. verši nás Písmo učí další
významné charakteristice modliteb –
určitosti. Za které konkrétní věci se měli
Kolosenští modlit (v. 3)?
•
•

Proč jsou tyto věci důležité?
Proč Pavel potřeboval modlitby dalších
křesťanů, zde Koloských?

•

Modlí se někdo za tebe? Mají tito lidé
možnost modlit se za konkrétní věci ve
tvém životě?

•

Pokud nevíš o nikom, kdo se za tebe
modlí, jaké kroky podnikneš k tomu,
aby se to změnilo?
Za koho se modlíš ty?

b) Proklamace - zvěstování (4,3-4):
c) Rozlišování - vnímavost (4,5):
d) Jednání - mluvení (4,6):

2. Ve 2. verši Pavel doporučuje

•

věřícím, že mají být oddaní modlitbě.
Jaké charakteristiky má mít podle
tohoto verše modlitba?

6. Jaký byl podle tohoto textu smysl

•
•

Proč mají věřící být bdělí (pohotoví,
ostražití, připravení) (v. 2)?
Podle následujích veršů napiš seznam
důvodů, proč je důležité být připravený
a bdělý a vytrvávat v modlitbách.
a) Mt 25,13
b) Mt 26,41; 1Pt 5,8
c) Zj 3,2

Pavlova života
povoláním?
•

•
•

Můžeš být za tyto věci vděčný také ty ve
svém vlastním chození s Bohem?
Jaké jsou další věci, za které děkuješ
Bohu?

co

bylo

jeho

Co je tvým povoláním? Jak naplňuješ
to, k čemu tebe Bůh povolal?

7. Vysvětli, jaké věci nás učí následující
prohlášení o tom, jak máme moudře
jednat před nekřesťany:
•

3. Za co všechno mohli být věřící
v Kolosis vděční? Z listu Koloským
vyber několik důvodů k vděčnosti.

–

•
•

„využívejte vhodné příležitosti dokud je
čas (vykupujte čas)” (v. 5 - je to
zajímavé slovo a stálo by za to,
zapamatovat si ho.)
„Vaše řeč ať je vždy příjemná (lakavá,
plná milosti), a určitá (okořeněná solí) ”
(v. 6)
„ať víte jak ke komu promluvit (abyste
věděli, jak máte odpovídat každému
člověku) ” (v. 6).
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