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 KRISTOVA SLÁVA MEZI NÁMI 
(KOLOSKÝM 1,15-20) 

 
 

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, 
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. 

Skutky apoštolské 4:12   
 
 

Koloským 1:15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho 
stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – 
svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a 
mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17 On 
předchází všechno, všechno v něm spočívá, 18 on jest hlavou těla – 
totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, 
jenž má prvenství ve všem. 19 Plnost sama se rozhodla v něm 
přebývat, 20 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, 
jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na 
kříži. 
 

I. ÚVOD: DNES JE SLAVNÝ DEN 
 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 1:15-20  
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II. JEŽÍŠ KRISTUS VE VZTAHU K BOHU 
A.  Obraz Boha neviditelného 
B.  Prvorozený všeho stvoření 

 
Biblické odkazy:  
 J 1:18; Žd 1:3; Kol 2:9; Ž 49:8;  

 

III. JEŽÍŠ KRISTUS VE VZTAHU KE STVOŘENÍ  
A. V něm bylo vše stvořeno 
B. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho 
C. Kristovo prvenství 

 

Biblické odkazy:  
 Gn 1:1-3; J 1:1-3; Ř 14:11; Ř 8:16-17; J 8:57-59; Fp 2:6-7; Zj 22:13; 

 

IV. JEŽÍŠ KRISTUS VE VZTAHU K CÍRKVI 
A.  On jest hlavou církve 
B.  On je počátek 
C.  Plnost je v Kristu 

 

Biblické odkazy:  
   1K12:12-14; 1K 12:27; 1Tes 4:14; Lk 17:13;  
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Nicejsko-konstantinopolské vyznání  
(381 po Kr.) 

 
Věřím v jednoho Boha,  

Otce všemohoucího,  

Stvořitele nebe i země,  

všeho viditelného i neviditelného. 

 

Věřím v jednoho Pána Ježíše 
Krista,  

jednorozeného Syna Božího,  

který se zrodil z Otce přede všemi 
věky.  

 

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,  

pravý Bůh z pravého Boha,  

zrozený, ne stvořený,  

jedné podstaty s Otcem,  

skrze něho všechno je stvořeno.  

 

On pro nás lidi a pro naši spásu 
sestoupil z nebe.  

Skrze Ducha svatého přijal tělo 
z Marie Panny a stal se člověkem.  

Byl za nás ukřižován za dnů 
Pontia Piláta.  

Byl umučen a pohřben.  

Třetího dne vstal z mrtvých podle 
Písma.  

 

Vstoupil do nebe,  

sedí po pravici Otce  

a znovu přijde ve slávě soudit živé 
i mrtvé  

a jeho království bude bez konce. 

 

Věřím v Ducha svatého, 

Pána a Dárce života,  

který z Otce i Syna vychází,  

s Otcem i Synem je zároveň 
uctíván a oslavován  

a který mluvil ústy proroků.  

 

Věřím v jednu svatou, 
všeobecnou, apoštolskou církev.  

Vyznávám jeden křest na 
odpuštění hříchů.  

Očekávám vzkříšení z mrtvých a 
život budoucího věku. 
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 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Aleš Novotný (BSK Kladno), vedení 

Jan Suchý (Ž 63), písně Petr Svoboda.  

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Simeon Borovanský, vyprošujme mu 

Boží milost a požehnání! 

 

Anglie: Prokázaná láska – z dopisu pouličního evangelisty 

Jak milostivého Boha máme! Neustále žasneme nad projevy jeho lásky k 
nám v Kristu. Jaká je to výsada mluvit o něm s lidmi na ulici. Jake, mladý 
muž cestou do práce ode mne přijal letáček s otázkou "Jsi dost dobrý na to, 

abys šel do nebe?". Zeptal jsem se ho, co si o tom myslí, a on odpověděl, že 
o tom nikdy nepřemýšlel. Vysvětlil jsem mu, co je to evangelium, a on s 
radostí přijal výtisk Janova evangelia s tím, že nic podobného nikdy 
neslyšel. Podali jsme si ruce a on pokračoval v cestě do práce. Jiný mladý 
muž, který byl potetovaný, tvrdil, že Bible je prostě nesmysl. Zeptal jsem 
se, jak k takovému závěru dospěl. Chvíli jsme diskutovali a on nakonec 
připustil, že nebe existuje. Ale tvrdil, že s určitostí se to dozvíme až po smrti. 
Vysvětlil jsem mu, že se předtím musí znovu narodit. Byl z toho zmatený. 
Tak jsem se s ním podělil o své svědectví, jak jsem se znovu narodil já a 
povzbudil ho, aby hledal Boha. Děkuji vám za vaše modlitby. Povzbudil mě 
jeden pár, který řekl, že se za evangelisty pravidelně modlí. Bohu buď sláva! 

 

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je 
láska. 

 1 Korintským 13:13   

http://www.cirkevusti.cz/

