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VYTRVEJ VE VÍŘE!  
(KOLOSKÝM 1,21-23) 

 
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani 

přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 

nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.  

Římanům 8:38-39   
 

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. 21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým 
smýšlením i zlými skutky, 22 nyní s ním smířil, když ve svém 
pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl 
svaté, neposkvrněné a bez úhony - 23 pokud ovšem pevně zakotveni 
setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste 
slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se 
já, Pavel, stal služebníkem. 
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I. ÚVOD: PROČ BYS MĚL DNES POSLOUCHAT (V. 21A) 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 1:15-20; Ex 3,14; 

 

II. EVANGELIUM JE PRO LIDI ODCIZENÉ A 
NEPŘÁTELSKÉ BOHU (V. 21B) 
 
 

 
 
Biblické odkazy:  
 Mt 22:37-38; Kol 3:8; 2Pt 3:10-13;  

 

III. JEŽÍŠ KRISTUS PŘINESL SMÍŘENÍ S BOHEM (V. 22) 
 

A. Dej se smířit s Bohem  
B. Jak nás Kristus smířil s Bohem? 
C. Co je cílem Kristova díla smíření? 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
 Lk 4,18-19; Mal 3,243; Jl 3,4; Ř 2,5; 2K 5:19-21; Ř 8:3-4; 1J 4:2-3; Fp 3:8-9 
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IV. VÍRA JE DŮKAZ SPÁSY (V. 23) 
 

 
 

Biblické odkazy:  
 J 15:5; Fp 2:12-13; Ř 8:13;  

 
 

 

 

 

 

Otázky  pro malé i velké 
 

 

1.  Pro koho je určeno evangelium? 
 
 
 
2.  K čemu nás Bůh stvořil? 
 
 
 
3.  Jak dosáhneme smíření s Bohem?
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

6. listopadu 2022  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Marcus Denny (BSK Kladno), 

vedení Jan Suchý (Ž 66), Památka Páně Pavel Borovanský, písně 

Petr Svoboda.  

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Petr Svoboda, vyprošujme mu Boží 

milost a požehnání! 

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

V neděli 13.11.2022 budou od 8,30 hod. opět Základy víry (str. 33-34, bod 

III-V) 

Nigérie: unesené studentky 

V severozápadní Nigérii je pět křesťanských dívek mezi jedenácti 
středoškoláky, jež jsou nadále v zajetí islámských militantů. Teroristé z 
Islámského státu unesli 17. června 2021 sedmdesát studentek ze školy ve 
státě Kebbi. Po jednání s nigerijskou vládou bylo 59 studentek propuštěno. 
Šlo především o dívky muslimského vyznání; důvody pro držení zbylých 
jedenácti studentek nejsou známy.  

Zbylé dívky jsou se svými vězniteli rok a čtyři měsíce – byly zneužívány, 
mučeny a znásilňovány, uvedla v prohlášení bojovnice za lidská práva 
Hauwa Mustapha Babura. Jména pěti unesených křesťanských dívek jsou 
Elizabeth Ogechi Nwafor, Esther Sunday, Rebecca James, Neempere 
Daniel a Bilha Musa. 

 

Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, 
přijď, Pane Ježíši!  

Zjevení Janovo 22:20   

http://www.cirkevusti.cz/

