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ÚVOD 
Koloským 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. 

Každý z lidí se občas ptá tu existenční otázku – kam vlastně směřuje můj život? A potřebujeme najít odpověď na tuto otázku, 

která nás v jednom kuse znepokojuje. Ohledně křesťanství si ale musíme vyjasnit jednu věc. Smyslem našeho života je Kristus a 

směřujeme k tomu, abychom byli na veky s ním. To je cílem, tam směřujeme a tomu bychom měli všechno podřídit. Smyslem 

křesťanství není morální chování – i když je jeho součástí. Smyslem křesťanství není služba – i když je jeho součástí. Smyslem 

křesťanství je vztah s Kristem a věčný život s ním. 

Je to jako v manželství – některé věci nedělám pro to, že musím, ale proto, že chci, jinak bych narušil svůj vztah s manželkou. 

Já jí nemusím být věrný, ale chci jí být věrný pro naši lásku a pro zachování našeho vztahu a rodiny. 

 

Koloským 3:4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.  

Není tu napsáno, Kristus, ten v jehož existenci věříte, Kristus, ta historická postava, je tu napsáno Kristus, váš život. Znovu je to 
o vztahu, o nastavení, není to o nějakém náboženství a dodržování pravidel. 
 

Co tedy máme udělat proto, abychom si ten život udrželi, abychom si udrželi to nasměrování? 

1. UMRTVOVAT 

Koloským 3:5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a 
hrabivost, která je modloslužbou. 6 Pro takové věci přichází Boží hněv. 

Křesťanství také není právě nějaký seznam toho, co smíš a nesmíš dělat. Lidé to tak často vnímají. Ty chudáčku, věřící, ty 

vlastně nemůžeš. Tak to ale není. Cílem křesťanství není dodržování nějakých seznamů pravidel. Ani desatero o tom není. Lidé 

mohou žít jak chtějí, pak se ale nesmí divit, že přijímají i důsledky svého chování. Jelikož Bůh si nepřeje, aby nás hřích 

zotročoval, abychom nemuseli čelit následkům svých špatných rozhodnutí a jelikož nechce, aby se stalo něco překážkou mezi 

ním a námi (což každý hřích je), tak proto nám dává rady, jak žít, abychom se tomuto vyhnuli. Božím postojem je zájem o náš 

život a jeho láska k nám, není to otrokář. 

Vždy je něco praktického, co můžeme udělat proto, aby se nás to už netýkalo. Pokud máme problém s alkoholem, budeme se 

chtít vyhýbat kamarádům a společnosti, kde to teče proudem. Pokud máme problém s pokušením k cizoložství, možná bychom 

neměli sledovat pornografii a raději investovat do stávajícího vztahu a vidět partnera v jiném světle. 

Matouš 18:8 Jestliže tě svádí k hříchu tvá ruka nebo noha, usekni ji a odhoď. Lépe je pro tebe, abys vešel 

do života bez ruky nebo bez nohy, než abys s oběma rukama nebo s oběma nohama byl uvržen do 

věčného ohně. 

Z tohoto seznamu bych vyzdvihnul pouze jednu věc – hrabivost (jiný překlad - chtivost). Bůh tady nazývá tuto špatnou vlastnost 

modloslužbou. Na první místo našeho života dáváme peníze, náš zisk, majetek. V přeneseném smyslu se klaníme našemu 

vlastnictví, bankovnímu kontu, vydělávání peněz. Uctíváme naši bankovní kartu. Není to o množství peněz, s hrabivostí může 

mít problém i úplný bezdomovec. Takového člověka většinou poznáme podle toho, že mu absolutně chybí štědrost. Na jeho 

životě je také vidět sobectví (mluvíme teď i o věřících lidech).  

Když se lidé rozhodují pro takové hříchy, tak si často říkáme, že Bůh je milostivý, milující a odpouští. To je pravda. Tady je ale 

také napsáno něco o Božím hněvu. Ale nahněvaného Boha vidíme spíše ve Starém zákoně, v tom Novém už chceme vidět pouze 

Boha milujícího a odpouštějícího. Není to ale pravda. Bůh má stejný postoj ke hříchu již od samého počátku lidských dějin. To 

se Novým zákonem nezměnilo. I v NZ vidíme Ježíše nahněvaného, když třeba 2x vyhání z chrámu obchodníky a směnárníky. 

Musíme si znovu a znovu uvědomovat, že každým hříchem i jako křesťané způsobujeme Bohu bolest, dotýká se ho to.  



2. ODHODIT - SVLÉCT 

Koloským 3:8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9 
Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky. 

Zajímavé, že většina těchto vlastností se týká mluvení.  
 

Koloským 3:8 Ale teď i vy odložte to všechno: řeči hněvivé, prchlé, nactiutrhačné a ošklivé.(Překlad 
Petrů) 

Abychom věděli co odložit, je třeba se naučit rozpoznat, identifikovat, co je tím, co máme odložit. Musíme být citliví na to, jak 
mluvíme s druhými a o druhých. Jestliže nerozpoznáme, co druhého urazí, čím ho ponížíme, jaké druhy vtipů nebo humoru je 
už za hranou, nebudeme vědět co odhodit, čeho se zbavit. 

3. OBLÉKNOUT 

Koloským 3:10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého 
Stvořitele. 

Oblečení je něco, co je naší součástí. Je to opět o rozhodnutí, stejně jako když se oblékáme fyzicky. Je to rozhodnutí vzít na 
sebe podobu Ježíše Krista. 

 

Koloským 3:12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru 
a trpělivost. 

Tyto vlastnosti jsou součástí toho našeho oblečení. Bůh je v nás působí a rozhojňuje v nás. 

 

Římanům 13:14 nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste 
nepropadali vášním. 

V některých překladech je napsáno A NEVYHOVÍTE. Pokud budeme posilovat Ježíše Krista v našem životě, jeho přítomnost 

bude automaticky vytěsňovat to špatné, to lidské. ROSTE TO, CO KRMÍŠ. 
 

Jan 3:30 On musí růst, já však se menšit. 

 

Koloským 3:13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil 
vám, odpouštějte i vy. 14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 

Snášet se znamená se respektovat, i když mezi námi nejsou žádné velké vzájemné sympatie. Bible nijak nezastírá, že i v církvi 

nebude jednoduché některé lidi vystát. Jsme sebranka různých lidí, kdybychom neuvěřili, tak se pravděpodobně nepotkáme, 

nebudeme se vyhledávat, přirozeně bychom si nesedli. Ale Bůh způsobuje, že jsme schopni si vzájemně porozumět, 

respektovat se a milovat se, i když bychom si přirozeně nesedli.  

Koloským 3:15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. 
A buďte vděčni. 16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se 
navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám 
dává Duch. 

Závěr 

Koloským 3:17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte 

Bohu Otci. 

Nakonec si znovu připomeňme, proč to děláme. Děláme to kvůli lidem, okolí, rodičům, aby nás někdo poplácal po rameni, 

penězům, mindrákům??? Máme to dělat pro Ježíše, to má být náš hlavní motiv.  


