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DOBRÁ ZPRÁVA O KRISTU DNES  
PROMĚNÍ TVŮJ ŽIVOT  

(KOLOSKÝM 1,1-8) 
Přečtěte si prosím oddíl 1,1-13 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 1,1-8.  

 

Úterý 20.9.2022 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 1:1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr 
Timoteus 2 Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: 
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. 3 Stále za vás v 
modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 
4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou 
máte ke všem bratřím 5 pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o 
ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; 6 tak jako na 
celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste 
uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. 7 Tak vás 
tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje 
jako Kristův služebník. 8 On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve 
vás působí Boží Duch. 
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1. Komu je určen tento list? Co o těchto lidech můžeš říci? V jaké době 

je dopis napsán? (Sk 19,1; Sk 28,30-31) 

2. Jaký je Pavlův vztah ke Kolosské církvi? A co další křesťané zmínění 

v tomto listu? 

3. Co se z našeho oddílu můžeme naučit o evangeliu? 

4. Kdo je Epafras a jaký je jeho vztah ke Kolosské církvi? 

5. O čem Pavel a Timoteus slyšeli v souvislosti s Kolosskými křesťany? 

6. Co vedlo kolosské k víře? A jaké ovoce z ní vzchází? 

7. Proč Pavel dává takový důraz na lásku jako ovoce Ducha svatého (v. 

4 a 8)? 

8. Čím se vyznačuje bratrská láska? 

9. Co je to křesťanská naděje? Jak bys ji popsal z J 11,21-27? 

10. Když někdo slyší evangelium, jak se má přesvědčit, že je pravdivé? 
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