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PLÁN PRO SLUŽEBNÍKY KRISTA JEŽÍŠE  
(KOLOSKÝM 1,24-29) 

 
Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve 

vás Boží Duch přebývá.  
Římanům 8:9   

 
Koloským 1:24 Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do 
míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to 
jest církev. 25 Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh 
podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, 26 tajemství, 
které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno 
jeho svatému lidu. 27 Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva 
jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte 
naději na Boží slávu. 28 Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí 
napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před 
Boha jako dokonalé v Kristu. 29 O to se snažím a zápasím tak, jak 
on ve mně působí svou silou. 
 
 

I. ÚVOD: BEZPEČNÁ CESTA 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 1:10-12;  
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II.  PLÁN PRO KRISTOVA SLUŽEBNÍKA (V. 24-26) 
 

A. Radost služebníka  
B. Důvod jeho služby 
C. Cíl služby 
 
 
 
 
Biblické odkazy:  
  Žd 4,15; J 19:30; Žd 10:12,14; Kol 2:14; Žd 9:12,25-26; Fp 4:11-13;    

 

III. ODHALENÉ TAJEMSTVÍ (V. 27) 
 
 

 

 

Biblické odkazy:  
 Ř 3,21-25; Žd 9:27;  

 

IV. JAK ZVĚSTOVAT? (V. 28-29) 
 

 
 
 

Biblické odkazy:  
  J 3:16; 1Pt 3:15; Kol 3:9-10; 1Tm 1:15-16 
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Otázky pro malé i velké 

1.  Z čeho se raduje apoštol Pavel? 
 
 
 
 
2.  Co schází, aby dílo Ježíše Krista bylo úplné? 
 
 
 
 
3.  Jaká dvě slova apoštol Pavel používá, aby vysvětlil, jak vypadá 
zvěstování Krista? 
 
 
 

Pokyny pro společné uctívání 

Buďte přemýšliví, pozorní, přátelští, 
vždyť se scházíme jako Boží církev. 
Před bohoslužbou mluvte k Pánu, 

během bohoslužby nechte Pána, aby On promlouval k vám, 
po bohoslužbě mluvte jedni s druhými. 

 
(Reformovaná baptistická církev, Inverness, Skotsko)
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

4. prosince 2022  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel 

Borovanský), vedení Jan Suchý (Ž 70), písně Markéta 

Borovanská.  

V úterý od 15,30 hod. budeme rozdávat evangelizační kalendáře. 

V neděli 11.12.2022 budou od 8,30 hod. opět Základy víry (str. 37-38). 

V sobotu 10.12. od 16,00 hod. zveme přátele na evangelizační setkání 

v městské knihovně v Mikulášovicích. Téma: Kdo je Ježíš Kristus? 

Modleme se za Boží milost! 

Čína: Církev a přidružená škola oficiálně uzavřeny 

Církev Linfen Covenant House Church se potýká s neustálými právními 
problémy, z nichž mnohé vznikly poté, co policisté v srpnu 2022 provedli 
razii na kempu pro rodiny. Dva kazatelé církve byli zatčeni za údajný 
podvod a nedávno byli zadrženi další dva pracovníci církve. 16. listopadu 
bylo oznámeno, že církev byla uzavřena spolu se školou Asilan, kterou 
církev provozovala. V oznámení se dále uvádělo, že církev a škola nebyly 
registrovány u vlády, a proto jsou veškeré jejich aktivity považovány za 
nezákonné. Uprostřed tohoto pokračujícího pronásledování je svědectví, 
které vyjádřila jedna členka církve, svědectvím radosti. Při nedávné razii se 
jí policista zeptal: "Kdy jste začala opravdově milovat Pána?" Tato 
křesťanská sestra odpověděla: "Pána jsem začala opravdově milovat až 
poté, co jste mě zatkli. Když jsem měla pouta na nohou, více jsem si 
uvědomila, jak moc za mě Kristus zaplatil." 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.  

Koloským 2:6   

http://www.cirkevusti.cz/

