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ŽIJTE V KRISTU JEŽÍŠI  
(KOLOSKÝM 2,6-7) 

 
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli 

bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení 
pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které 

osvěcují svět, držte se slova života, abych se vámi mohl 
pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se 

nadarmo nenamáhal.  
Filipským 2:14-16 

 
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. 
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. 
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I. ÚVOD – ŽIVÉ SLOVO PRO NÁS 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 2,6-7  

 

II.  KRISTUS JEŽÍŠ JE PÁN (V. 6) 
 

A. Svoboda Ježíše Krista 
 
 
 

B. Panství Ježíše Krista 
 
 
 
Biblické odkazy:  
  J 8:34-36; J 8:3-11; Iz 40:29-31;  

 

III. PRAKTICKÉ KROKY VÍRY (V. 7)  
 

A. V něm zapusťte kořeny 
 
 

B. Na něm postavte základy 
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C. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni 
 
 
 

D. Znovu a znovu vzdávejte díky 
 

 

Biblické odkazy:  
 2K 1:8 -10; Ef 2:20-22; Mt 7:24;  

 

 

Otázky pro malé i velké 

1.  Každý člověk je otrok – někoho poslouchá. Koho může mít za 
Pána? 
 
 
 
2.  Na jakých příkladech se můžeme učit, co znamená žít s Kristem? 
 
 
 
 
3.  Jaká je největší známá hloubka kořenů rostliny? 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

8. ledna 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

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

Suchý (Ž 75), písně Terezka Weberová.  

Na sborových webových stránkách www.cirkevusti.cz byla přidána záložka 

Kalendář, kde naleznete plánované akce sboru. 

V neděli 15.1. budeme mít od 8,45 opět Základy víry (str. 37-38). 

Narozeniny má dnes sestra Soňa Habichová a dále v tomto týdnu Mária 
Hušková. Vyprošujme jim Boží milost a požehnání! 

 

Nigerie: Smrt během Vánoc 

Když se v Angwan Aku v Kaduně na Štědrý den chystala místní církev 
zahájit bohoslužbu, vjeli do vesnice na motocyklech fulanští ozbrojenci. Při 
střelbě byl zabit jeden křesťan. Před odchodem útočníci unesli také 53 
dalších vesničanů. Před tímto incidentem, ve dnech před Vánocemi, 
zaútočili ozbrojenci na vesnice Mallagum a Kagoro, které se rovněž 
nacházejí ve státě Kaduna. V Mallagumu bylo 18. prosince zabito 40 
křesťanů a v Kagoru 23. prosince další tři. Pro ty, kteří v těchto převážně 
křesťanských vesnicích zůstali, byl život zcela poničen. "Šťastlivci, kteří 
přežili, se stali uprchlíky ve své zemi," uvedl jeden z obyvatel. "Masové 
hroby pokrývají celou obec i krajinu." Útočníci byli slyšet, jak při pustošení 
vesnic vykřikují islámské prohlášení Alláhu akbar (Bůh je větší). 

 

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno 
pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, 

které bude odhaleno v posledním čase.  1 Petrův 1:4-5  

http://www.cirkevusti.cz/
http://www.cirkevusti.cz/

