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SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE – LIST KOLOSKÝM, LEKCE 2, KO 1,15 - 23 

OTÁZKY KE STUDIU 
Oddíl z listu Koloským, který otevíráme (Ko 
1,15-23), patří společně s Fp 2,6  a J 1,1 
k nejzávažnějším a nejdůležitějším místům 
v Bibli, která mluví o Božství Pána Ježíše 
Krista.  

1. Přečti si několikrát 1. kapitolu Ko. 
Vysvětli, jak v. 15-23 navazují na 
předchozí.  

• Rozděl tuto pasáž na menší úseky a 
každý z nich popiš jednou větou. 

 

2. Pokus se z našeho oddílu (15-23) 
určit, jakými problémy se zabývala 
koloská církev. 
 

3. Jedním zjevným prvkem falešného 
učení v Kolosis bylo popření Božství 
Ježíše Krista. A právě to Pavel 
zdůrazňuje ve v. 1,15-17.  Napiš 
charakteristiky a vlastnosti „Pána 
Ježíše Krista“, které v těchto verších 
(1,15-20) ukazují na Jeho vyvýšenost, 
vznešenost a Božství. 
 

4. Falešní učitelé věřili, že hmota je zlá, 
a proto nemohla být stvořena dobrým 
Bohem. Jak Bible odpovídá na takové 
názory (v. 16)? 

• Co jsou to trůny, panství vlády, 
mocnosti (v. 16)? K vysvětlení použij 
také Ef 1,20-23; 3,8-11.14; 6,10-13. 

• Jaký je podle v. 16 důvod stvoření? Viz 
také 1 Pt 1,18-21. 

 

5. Čti Koloským 1,17-18. Pavel tady 
zdůrazňuje ústřední myšlenku 
křesťanství – zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Proč je vzkříšení Krista tak 
důležité (viz. také Ř 10,9)?  

• Co znamená vzkříšení Krista pro 
duchovní svět podle Ef 1,20-23? 

• Co znamená vzkříšení Krista pro věřící 
1K 15,20 a 1Te 4,14? 

 

6. Ve verších 19-20 jsou velmi 
významné skutečnosti o Pánu Ježíši 
Kristu. Vysvětli, co to znamená, že 
v Kristu přebývala plnost Boha (v. 19). 

• Ježíš je tu představen jako prostředník 
(v. 20).  Jaké věci Ježíš zajistil? 

• Koho se to týká? Jakým způsobem? 
 

7. V dalších verších (v. 21-22) jsou 
řečeny také některé závažné věci o nás.  

• Vyjmenuj některé záporné a některé 
kladné věci, které jsou o nás v těchto 
dvou verších řečeny. 

• Co se píše ve verši 22 o Kristu? Jak to 
souvisí s tím, co udělal (v. 20)? 

 

8. Bůh nás skrze Krista smířil se sebou 
(v. 20) a chce nás představit před Boží 
tvář (v. 22). Ovšem 23. verš začíná 
laskavým varováním – slůvky pokud 
ovšem. 

• Jaká tři slovesa používá 23. verš k 
popisu křesťanského života? 

• Co nás tento verš učí o evangeliu?   

• Jaký příklad si můžeme podle tohoto 
verše vzít ze života apoštola Pavla? 

 

9. Čti 1,8-23 a popiš jakou radikální 
proměnu přináší Ježíš do životů těch, 
kdo skrze víru přijímají jeho vykupující 
dílo na kříži. 

• Můžeš ukázat nějaké konkrétní změny 
ve svém vlastním životě? 

• Jak konkrétně ve svém životě použiješ 
to, co ses v této lekci naučil? 
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