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POVZBUZENÍ K VYTRVALOSTI  
(KOLOSKÝM 2,1-5) 

 
jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne 
až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré 

dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.  
Filipským 1:5-6 

 
Koloským 2:1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji 
pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. 2 Chci, 
abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně 
poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání. 4 Říkám to proto, aby vás nikdo 
neoklamal líbivými řečmi. 5 I když nejsem mezi vámi přítomen, 
přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a 
pevnost vaší víry v Krista. 
 
 

I. ÚVOD 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 1:24-29;  
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II.  ZÁPAS O CÍRKEV (V. 1-2A) 
 

A. Povzbuzeni v srdci 
 
 

B. Spojeni láskou 
 
 
Biblické odkazy:  
  Ž 53:2; Ř 12:10-13; J 13:34-35; Žd 12,1; 1J 1:9; Ř 5:8;  

 

 

 

III. ZJEVENÉ BOŽÍ TAJEMSTVÍ: KRISTUS (V. 2B-3) 
 

A. Jak rozhojňovat Kristovu moc ve svém životě 
 
 
 

B. Co je ta Kristova moc? 
 

 

Biblické odkazy:  
 Kol 1:16;  

 

 

 



BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

3 

 

IV. VAROVÁNÍ PŘED SVODY (V. 4-5) 
 

 
 
 

Biblické odkazy:  
  Ř16:17 -18;  

 

 

 

Otázky pro malé i velké 

1.  Proč apoštol Pavel miluje církev? 
 
 
 
 
2.  Co je to zjevené Boží tajemství? 
 
 
 
 
3.  Za koho se převléká satan? 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

18. prosince 2022  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Pavel Borovanský, vedení a 

Památka Páně Jan Suchý (Ž 72), písně Terezka Weberová.  

V sobotu 31.12. plánujeme opět strávit večer ve společenství církve i Božího 

slova. 

 

Myanmar: Církevní vedoucí zatčen na letišti 

Významný církevní vedoucí v Myanmaru, který dříve působil jako 
předseda Kačjinského baptistického sboru (KBC), byl 5. prosince zatčen na 
mezinárodním letišti v Mandalaji. Křesťanský vůdce měl odletět do 
Bangkoku na lékařské ošetření, když byl zadržen úřady. Ministr 
bezpečnosti a pohraničních záležitostí Kačjinského státu, plukovník Aun 
Kyi Lin, si 6. prosince předvolal skupinu představitelů KBC a informoval je, 
že důstojníci junty připravují trestní stíhání Dr. Samsona. Plukovník uvedl, 
že úřady zhlédly videozáznamy křesťanových projevů spolu s osnovami 
založenými na některých jeho kázáních. Byli přesvědčeni, že se pastor 
dopustil trestných činů, za které bude stíhán. Vedoucím církve však nikdy 
nebylo sděleno, jaká obvinění byla v případě Dr. Samsona stanovena. Při 
poslední zprávě nebylo zveřejněno ani místo, kde se obviněný v současné 
době nachází. 

 

Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid 
náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás 

povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 

 1 Petrův 2:9   

http://www.cirkevusti.cz/

