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VE SVĚTĚ MÁŠ MNOHO,  

ALE V KRISTU ÚPLNĚ VŠECHNO  
(KOLOSKÝM 2,8-10) 

 
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, 

když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 

2 Petrův 1:3   
 

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 – DEJTE SI POZOR 
 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 2,6-10  

 

II.   FILOZOFIE – POHLED NA SVĚT 
 

A. Svody lidských bájí 
 
 
 

B. Svody duchovní 
 
 
 
Biblické odkazy:  
   Kol 1:17;  

 

III. ODPOVĚĎ NA NEBEZPEČÍ JE JEDINĚ V KRISTU 
 
 
 

 

Biblické odkazy:  
 Sk 4:12; Kol 1,18; Sk 20:28-30;  
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IV. V KRISTU JSME KOMPLETNÍ 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  1Tm 2,5; 1Tes 4:3; 2Pt 3:9-13; 2Pt 1:3-4; 

 

 

Otázky pro malé i velké 

1.  Co znamená slovo filozofie? 
 
 
 
2.  S kým má Ježíš Kristus stejnou podstatu? 
 
 
 
3. Co to je plnost v Kristu? 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

29. ledna 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Jan Suchý, vedení Pavel 

Borovanský (Ž 78), písně Terezka Weberová.  

Příští neděli 5.2. budeme mít společný oběd. 

I letos bychom rádi uspořádali letní sborový pobyt, a to v termínu 31.7.-
5.8. 2023 (5 nocí). Místo bude upřesněno. 

Pákistán: Nadřízený vyhrožoval křesťance obviněním 

Jisté křesťanské ženě, která pracuje v bezpečnostní službě na 
mezinárodním letišti Jinnah v Karáčí v Pákistánu, bylo nedávno 
vyhrožováno obviněním z rouhání, protože trvala na dodržování předpisů. 
Naštěstí se incident podařilo zachytit na videozáznam, který celou 
konfrontaci dokumentuje. Dne 7. ledna pracovnice bezpečnostní služby 
zastavila vjezd vozidla do nákladového prostoru letiště, protože řidič neměl 
potřebnou dokumentaci. Její nadřízený trval na tom, že vozidlu by měl být 
povolen vjezd, jelikož řidič byl jeho přítel. Křesťanka, která se držela 
letištních předpisů, ale trvala na svém, což jejího nadřízeného rozlítilo. 
Pohrozil, že ji „zařízne“, dále vyhrožoval, že na ni podá oznámení, že se 
rouhala. Videozáznam z konfrontace koloval na sociálních sítích a vyvolal 
u mnohých odsouzení. V reakci na incident vydal pákistánský Úřad pro 
civilní letectví prohlášení, v němž stojí, že úředník, který se provinil, byl 
propuštěn a bylo nařízeno podrobné vyšetřování celé události. Obvinění z 
rouhání se často využívají k vyhrožování, potrestání nebo získání výhody 
nad ostatními. 

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a 
zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.  

Koloským 2:14   

http://www.cirkevusti.cz/

