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KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU  
(KOLOSKÝM 3,1-4) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 2,6-3,4 listu Koloským pro porozumění kontextu. 

Dnes se budeme věnovat oddílu: Kol 2,16-3,4.  

 

Úterý 14.3. 2023 17,00 kancelář BSK. 

 
 
Koloským 2:16 Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte 
nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. 17 
To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 18 
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v 
poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl 
při svém zasvěcování. 19 Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z 
níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. 
20 Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si 
necháváte předpisovat: 21 neber to do rukou, nejez, nedotýkej se – 
jako byste stále ještě byli v moci světa? 22 Jsou to lidské předpisy 
a nauky o věcech, které se použitím ničí. 23 Vydávají se za 
moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo 
tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. 3:1 
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 
kde Kristus sedí na pravici Boží. 2 K tomu směřujte, a ne k 
pozemským věcem. 3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s 
Kristem v Bohu. 4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s 
ním ukážete v slávě. 
 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

 
1.  Pavel říká v Ř 6, že jsme zemřeli hříchu. Nad jakými hříchy ale 

křesťané mívají dnes sklon přivírat oči?  

2. Pavel nám připomíná, že jsme byli vzkříšeni s Kristem. Máme věčný 

život. Jak to ovlivňuje tvůj život dnes? 

3. První čtyři verše třetí kapitoly jsou mostem mezi tím, o čem Pavel 

doposud mluvil a důsledky evangelia v kap. 3-4. Co se zde učíme o 

Kristu? 

4. Co se zde učíme o křesťanu? 

5. Jak jste byli vzkříšeni spolu s Kristem? 

6. Co víme o současném místě, které zaujímá Kristus? Čím se 

vyznačuje? 

7. Kdy se ukáže Kristus a jak to poznáme? Které části Písma o tom 

hovoří? 

8. Co jsou nebeské věci? A co jsou pozemské věci? 

9. Jakým způsobem se křesťan posvěcuje? Co je zdrojem jeho síly 

umrtvovat hřích a růst ve spravedlnosti? 

10. Co nemá moc tě přiblížit k Bohu? 

http://www.cirkevusti.cz/

