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JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ 
VÍTĚZSTVÍ?  

(KOLOSKÝM 2,11-15) 
 

Přečtěte si prosím oddíl 2,6-15 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 2,11-15.  

 

Úterý 7.2. 2023 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 2:6 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. 11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána 
lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého 
nevykoupeného těla. 12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a 
spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil 
z mrtvých. 13 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně 
neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám 
odpustil. 14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti 
nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. 15 Tak odzbrojil a 
veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. 
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1.  Proč je naše společné nedělní uctívání Pána výsadou? 

2. Kdo a čím sváděl církev v Kolosách? Čím je sváděna církev dnes? 

3. Jaký je rozdíl mezi spravedlností před lidmi a před Bohem? Jaké jsou 

jejich výhody a jaké nedostatky? 

4.  Co je význam obřízky ve Staré smlouvě? (Gn 17,9) Potřebujeme ji 

dnes? (Gal 5,2-4) 

5. Co je Kristova obřízka Nové smlouvy? (Kol 2,11; 3,5-9) Kdo ji 

způsobuje? (Ř 2,29; 2K 1,22, Ř 8) 

6. Jakým křtem jsme s Kristem pohřbeni? (1K 12,13) 

7. Jak můžeš mít jednotu s Kristem? 

8. Jsme-li vírou spojeni s Kristem, jaký význam má jeho zmrtvýchvstání 

pro mě? (Ř 4,25) 

9. Co se muselo stát, aby ses rozhodl jít za Bohem? (v. 13) 

10. Co se stalo s tvými hříchy na Golgotě? 

 

http://www.cirkevusti.cz/

