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KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU  
(KOLOSKÝM 3,1-4) 

 
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od 
každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení 

v bázni Boží.  
2. Korintským 7,1   

 
 

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 – VNĚJŠÍ SPRAVEDLNOST NÁS NEZACHRÁNÍ 
ANI NEPOSVĚTÍ 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Kol 2:6; Kol 1,13; 1,21; 1,27 

 

 

II. SMĚŘUJTE K NEBI  
 
A. Byli jste vzkříšeni s Kristem  
 
 
 
B. Hledejte, co je nad vámi 
 
 
 
C. Jde o naprostý kontrast 

 
 
 
Biblické odkazy:  
  Fp 3,10; Fp 2,13; Fp 3:4-7; Mt 7:7; Ef 4:7-16; Kol 3:12-14; Ř 12:2; Fp 4:8-9;  
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III. TAM JE NAŠE PŘÍTOMNOST I BUDOUCNOST 
 

A. Jsme vírou skryti s Kristem v Bohu 
 

 

 

B. Kristus – je náš život i sláva 
 

 

Biblické odkazy:  
  Ř 6:6-11; J 10:27-28; J 17:20-21; 1J 3:2;  

 

Otázky pro malé i velké 

1.  Co je zdrojem křesťanského života? 
 
 
 
 
2.    Co dělat, když ti schází něco z Kristova charakteru? 
 
 
 
 
3.  Co je jediný lék na hřích?
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.cirkevusti.cz 

12. března 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

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

Suchý (Ž 83), písně Markéta Borovanská.  

• Příští neděli 19.3. budeme mít Základy víry od 8,30 hod. (str. 45-46) 

• 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 má Jan Suchý. Vyprošujme mu Boží 

požehnání! 

 

Anglie – Když Allan jednou rozdával letáky, zastavily se u něj Jade a 
Charlotte, aby si popovídaly. Jade mu řekla: "Vím, že s tím svým tetováními 
na to nevypadám, ale už jsem křesťanka.“ Měla pravdu, nevypadala jako 
běžně křesťanky vypadají, a tak jsem se zeptal, jak uvěřila. Řekla mi, že její 
bratr byl spasen a vyveden z pouličního gangu. Změna jeho života ji 
přiměla, aby začala i ona hledat. Její bratr se radikálně proměnil. Ptala se 
ho na spoustu otázek a nakonec, poměrně nedávno, i ona odevzdala svůj 
život Kristu. Charlotte byla její dcera a Jade před Charlotte řekla: "Pořád jí 
svědčím – řekni jí, že je to v pořádku!". Allan měl dobrou příležitost podělit 
se s Charlottou o evangelium a ona s radostí přijala výtisk Janova 
evangelia, aby si ho přečetla. Prosím, modlete se, aby Charlotte odpověděla 
na Boží slovo stejně jako její matka. 

 

Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky." 

Lukáš 5:31-32 

http://www.cirkevusti.cz/

