


Kolosanom 3:1-17



Kolosanom 3:1-4
O čo sa snažiť a o čo nie

1 Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha. 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na 
zemi. 3 Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví 
Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.
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Kolosanom 3:1-4
O čo sa snažiť a o čo nie

Čo sú tvoje priority? Veci zhora, alebo zdola?

Čomu venuješ svoju obmedzenú energiu a pozornosť? 

S čím sa stotožňuješ? Čo tvorí tvoju identitu? 

Odkiaľ čerpáš to, čo potrebuješ pre svoj život? Čo ťa motivuje, inšpiruje do 
života?



Kolosanom 3:1-4



Kolosanom 3:5-11
Ako už nežite (5-9a), čo už nie ste (9b-11)

5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, 
vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. 6 Pre tieto veci 
prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Kedysi ste sa v tom aj vy 
pohybovali a žili. 8 Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, 
rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si 
navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli 
ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu 
toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani 
neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo 
všetkých je Kristus.



Kolosanom 3:5-11
Ako už nežite (5-9a), čo už nie ste (9b-11)

„Zóny stretu“ starého a nového človeka:

„Lebo ste umreli...“ (v. 3), „keď ste už vyzliekli starého človeka...“ (v. 9b) 
– ale zároveň „umŕtvujte“ (v. 5), „teraz však zhoďte“ (v. 8a).

„Obliekli ste si nového človeka“ (v. 10) – ale zároveň „ktorý sa obnovuje“ 
(v. 10)



Kolosanom 3:5-11
Ako už nežite (5-9a), čo už nie ste (9b-11)

„Katalóg hriechov“ starého človeka*:

• Sexuálne hriechy (v. 5): smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť 

• Materiálny hriech  (v. 5): lakomstvo (= modlárstvo)

• Emociálne hriechy (v. 8a): hnev, rozhorčenie, zloba 

• Verbálne hriechy (v. 8b-9a): rúhanie, necudné reči, klamstvo

*Ďalšie zoznamy hriechov: 1Kor 6:9-10, Gal 5:19-21, Ef 5:3-5. 



Kolosanom 3:5-11
Ako už nežite (5-9a), čo už nie ste (9b-11)

10 a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie 
podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už nie je ani Grék, ani Žid, 
ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani 
slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

Identita nového človeka:

• Obraz toho, ktorý ho stvoril = na Boží obraz

• Kristus – nie národnosť a ani spoločenské postavenie



Kolosanom 3:12-17
Ako žite (a buďte v tom príťažliví pre svet)

12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, 
pokoru, miernosť, trpezlivosť,

13 navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti 
niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!

14 Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.

15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní 
v jednom tele. A buďte vďační!

16 Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom 
učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, 
duchovné piesne.

17 A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša 
a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.



Otázky na aplikáciu:
• V súčasnosti, čím najviac žiješ, čím sa zaoberáš, čo riešiš? 

Veci a témy z ktorého sveta, zhora alebo zdola?

• Ktorý hriech starého človeka potrebuješ najviac „umŕtvovať, 
zhadzovať“, aby si sa pohol dopredu?

• Kvôli ktorej z tých pozitívnych vecí vo v. 12-17 by si mohol 
pozvať niekoho do nášho spoločenstva? 




