
BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM 

 

1 

 

VAŠE SVOBODA JE JEN V KRISTU!  
(KOLOSKÝM 2,16-3,4) 

 
Avšak `když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn´. 

17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.  

2 Korintským 3:16-17   
 

Koloským 2:16  Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte 
nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. 17  
To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 18  
Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v 
poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl 
při svém zasvěcování. 19  Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z 
níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. 
20  Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si 
necháváte předpisovat: 21  neber to do rukou, nejez, nedotýkej se - 
jako byste stále ještě byli v moci světa? 22  Jsou to lidské předpisy 
a nauky o věcech, které se použitím ničí. 23  Vydávají se za 
moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo 
tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. 3:1  
Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 
kde Kristus sedí na pravici Boží. 2  K tomu směřujte, a ne k 
pozemským věcem. 3  Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s 
Kristem v Bohu. 4  Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s 
ním ukážete v slávě. 
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I. ÚVOD – PRAVDA EVANGELIA DRÁŽDÍ SVĚT 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  J 14:6; Kol 2,6-15; Kol 1,15-20; 1Pt 5:8; Mt 24:24;  

 

 

II. TŘI DRUHY ČÍHAJÍCÍHO NEBEZPEČÍ 

 
A. Zákonictví  
 
 
 
B. Mystika  
 
 
 
C. Sebezapírání 
 

 
 
Biblické odkazy:  
  Lv 11:1-2; Lv 10:8-9; Nu 10:10; Ex 20:8; Ř 3:10; Ř 3:20-25; Ř 10:4; Žd 1:1-2; 1J 5:3; 

Mt 4:10   
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III. NÁDHERA V KRISTU 

 
 

 

Biblické odkazy:  
  Mt 7:13; Lk 3:7-8; Sk 4:12;  

 

Otázky pro malé i velké 

1.  V čem máš u Krista svobodu? 
 
 
 
 
 
2.   Koho jediného máme uctívat? 
 
 
 
 
 
3.  Čím rosteme do podoby Krista?
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

19. února 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Milan Bulák (Křesťané Jílové), 

vedení Pavel Borovanský (Ž 80), Památka Páně Jan Suchý, písně 

Markéta Borovanská.  

• Příští neděli 26.2. budeme mít Základy víry od 8,30 hod. (str. 43-44) 

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

četby v Praze. Téma je: Jedině vírou! Přihlaste se na www.Reformace.cz. 

Narozeniny v tomto týdnu mají Petr Staněk a René Habich. 

Vyprošujme jim Boží požehnání! 

 

Súdán – v jihozápadní súdánské provincii Jižní Dárfúr byli 8. ledna v 
městě Nyala zatčeni dva křesťané maskovanými muži, příslušníky tajné 
policie. Zadržení křesťané byli ještě téhož dne propuštěni bez jakéhokoli 
obvinění. Oba křesťané byli zatčeni, když k jejich obydlí přijel automobil 
mající označení vládního vozu. Zadržení křesťané pak byli místními učiteli 
islámu obviněni z evangelizace a bylo jim řečeno, že s tím musí ihned 
přestat.  

V roce 2019 skončila po vlně protestů v zemi islamistická vláda diktátora 
Umara al-Bašíra. Po dva roky pak docházelo k pokroku v oblasti 
náboženské svobody. Tento nadějný vývoj však ukončil vojenský převrat z 
25. října 2021. Od té doby se opět vrací státem řízené pronásledování. 

 

Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi 
pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. 

Koloským 1:27   

http://www.cirkevusti.cz/

