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VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO,  
ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO  

(KOLOSKÝM 2,8-10) 
 

Přečtěte si prosím oddíl 2,1-10 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 2,8-10.  

 

Úterý 31.01. 2023 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 2:1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu 
podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně 
neznají. 2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce 
pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm 
jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4 Říkám to 
proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. 5 I když nejsem 
mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když 
vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. 6 Žijte v Kristu Ježíši, 
když jste ho přijali jako Pána. 7 V něm zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, 
znovu a znovu vzdávejte díky. 8 Dejte si pozor, aby vás někdo 
nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na 
lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 9 V 
něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy 
dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

 
1. Jak se stal Ježíš tvým Pánem? 

2. Proč apoštol Pavel tolik v listu Koloským vyvyšuje Krista? 

3. Co o Kristu říká? (1,15-20; 1,22) 

4. Čím falešní učitelé svádějí křesťany? (2,9; 2,16-18; 20-23) 

5. O čem je filozofie? Proč Pavel varuje před prázdným a klamným 

filozofováním? 

6. V Kristu je vtělena plnost božství (v. 9). Co to znamená? 

7. Jaké pochopení Kristovy podstaty vybojovala církev ve 4. století 

(homo-ousios x homoi-ousios)? 

8. Proč je člověk, který se rodí do světa nekompletní? A v čem? 

9. Jak se v Kristu stane úplným? V jakém směru? 

10. Kdo je Pánem nad všemi duchovními mocnostmi? Komu a jak 

vládne? 
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