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JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ?  
(KOLOSKÝM 2,11-15) 

 
Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale 

víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 

jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na 

věky věků! Amen.  

Efezským 3:20-21 
 

Koloským 2:6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7 V 
něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, 
jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 8 Dejte si 
pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, 
založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na 
Kristu. 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm 
jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.  
11 V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; 
obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. 12 S 
Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou 
v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 13 Když jste ještě byli 
mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu 
spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14 Vymazal dlužní úpis, 
jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej 
přibil na kříž. 15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i 
sílu a slavil nad nimi vítězství. 
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I. ÚVOD – VÝSADA UCTÍVAT PÁNA 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 2,6-15; 1,10-12; Kaz 1:8; 1J 2:17;  

 

II. V KRISTU JSI VÍCE, NEŽ „DOBRÝ, ZBOŽNÝ ČLOVĚK“ PŘED LIDMI 
 
A. Svody přicházejí 
 
 
B. Úzká cesta 
 
 
C. Pravá obřízka Duchem svatým 
 

 
Biblické odkazy:  
   Mt 7:13-14; Gal 5:2-4; Fp 2:13;  

 

III. JAK JSME ZACHRÁNĚNI PRO VĚČNOST? 

 
A. Sjednocením s Kristem 
 
 
B. Boží mocí 
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C. Odpuštěním 
 
 

D. Jedině Kristem! 
 

 

Biblické odkazy:  
  1K 12:13; Žd 9:27; Zj 20:6; 1J 4:10;  

 

IV. ZÁVĚR – ODHALENÍ KRISTOVA VÍTĚZSTVÍ 
 

Biblické odkazy:  
  Kol 1,15; 

Otázky pro malé i velké 

1.  Co potřebuješ pro věčnost? 
 
 
 
2. Kdo umřel na kříži Golgoty a kdo byl třetího dne vzkříšen? 
 
 
 
 
3. Co musel udělat Bůh, abys mu uvěřil? 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

5. února 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání a Památka Páně Pavel Borovanský, 

vedení Jan Suchý (Ž 78,40-72), písně Markéta Borovanská.  

• Příští neděli 12.2. budeme mít Základy víry od 8,30 hod. (str. 41-42) 

• V sobotu 25. března chystáme konferenci Zápasu o duši a 

Poutníkovy četby v Praze. Téma je: Jedině vírou! 
• I letos bychom rádi uspořádali letní sborový pobyt, a to v termínu 

31.7.-5.8. 2023 (5 nocí). Místo bude upřesněno. 
 

Čína: Sedmnáct měsíců bez soudního procesu 

7. srpna 2021 policisté zatkli pastora Wanga jeho manželku Yang spolu s 
deseti dalšími členy církve. Pro pastora a jeho ženu nebyla tato situace 
nikterak překvapivá, neboť manželský pár si již předtím odpykal trest 
odnětí svobody v roce 2009. Dvanáct uvězněných křesťanů bylo obviněno z 
„podvodu“, jen kvůli tomu, že členové kongregace odváděli ve sboru 
desátky a dávali církvi dary. Každý z uvězněných členů církve byl vyzván 
policií, aby přerušil vztah s církví. Poté, co se setkali s rostoucím tlakem 
policie, pět členů církve se nakonec podvolilo, a byli proto propuštěni na 
kauci. Zbývajících sedm věřících (včetně pastora a jeho manželky) zůstává 
po více než sedmnácti měsících bez soudu nadále ve vězení. Laické vedení 
církve prosí zvláště o modlitby za pastora Wanga a jeho ženu, kteří jsou 
oba staršího věku, a jejich zdravotní stav se ve vězení zhoršuje. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, 
láska vytrvá. 

1 Korintským 13:7 

http://www.cirkevusti.cz/

