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VDĚČNOST SVATÝCH (KO 3,12-17) 
Křesťanská zralost XV. 

 

V dnešním kázání se podíváme na to, jaké jsou prameny vděčnosti, tedy 

kde je její zdroj, jak se projevuje v praxi a jaké jsou její důsledky, mohli 

bychom také říci, jaká požehnání vděčnost přináší do životů křesťanů. 
 

Text Písma (vlastní překlad): 
12Oblečte tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, niterný soucit, dobrotu, pokoru, laskavost, 

shovívavost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, jestliže někdo vůči někomu má výtku. 
Stejně jako i Pán odpustil vám, tak i vy. 14Ale nade vše toto [mějte] lásku, která je poutem 

dokonalosti. 15A pokoj Kristův, v němž jste povoláni v jedno tělo, ať vládne ve vašich srdcích. 
A buďte vděční! 16Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá, ve vší moudrosti se učte a 

napomínejte žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi, v milosti zpívejte ve svých srdcích 
Bohu 17a všechno, cokoliv konáte ve slovu nebo v skutku, [čiňte] ve jménu Pána Ježíše děkujíce 

Bohu Otci skrze něho.  

  
Otázky ke kázání:  

1. Proč je vděčnost přímým důsledkem nového narození? 

2. Jak spolu souvisí vděčnost a uctívání? 

3. Kde může v plnosti přebývat slovo Kristovo? 
 

KRISTUS JE NAŠÍM ZDROJEM  

 Jaký je hlavní důraz listu Koloským? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ko 2,9; Ko 3,1-2 
 



 

 

I. PRAMENY VDĚČNOSTI 

 Kdo může být skutečně vděčný? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 7,13; Ř 12,21; Lk 18,11; Lk 7,47; Ko 1,21; Ko 2,13-14; Ž 103,12; Iz 1,18; 1J 1,9; 
 

II. PROJEVY VDĚČNOSTI 

 Proč naše vděčnost směřuje na prvním místě k Bohu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

 Lk 17,16; Sk 24,2-3; Ř 16,4; Mt 6,15; Mt 18,21-22; Mt 7,1-5; Ř 13,8-10; Př 10,12; Fp 4,6-7 
 



 

 

III.  POŽEHNÁNÍ VDĚČNOSTI 

 K čemu vede Slovo, které v nás bohatě přebývá? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1Pt 1,23.25; Jk 1,18.21; Ko 2,6-7 
 

  

 

 
   BARVY, DOLE, EPOS, ETAPY, FÚRIE, 

HORAL, HOUŠŤKA, HUSY, CHIPS, 

CHŮVKA, ILJA, INVALIDA, IROVÉ, 

KAMORA, KEUI, KLOBOUKY, KOSY, 

KRKY, LASO, LYŽAŘ, MASA, MEKY, 

MRAV, NAPA, NOPY, OCASKA, 

ODDANÝ, OKOL, OPIS, OVES, 

PANOPTIKA, PISTOLE, PÓVL, PRUT, 

PSÍK, RADEGAST, ŘASA, 

SALAMANDR, SBOR, TELECÍ, UHER, 

ÚPADCE, ÚPAL, ZHORŠIT 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,18 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Ko 3,12-17).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen NEBUDE. Budeme mít společné 

shromáždění s ústeckým sborem v Ústí. Pokud nemáte, jak se dopravit 

a vyčerpali jste všechny možnosti, obraťte se na Jardu.  

 

 

Burkina Faso: Útok na společenství si vyžádal 24 obětí 

16. února v osadě Pansi radikálové napadli účastníky probíhající bohoslužby. 

24 lidí zastřelili a nejméně 18 dalším způsobili zranění. Útočníci nejprve oddělili 

muže od žen a také místní od přespolních a poté zabili místní muže, včetně 

pastora. Nakonec zapálili modlitebnu, vyrabovali místní obchody a přinutili tři 

zajaté mládežníky, aby jim pomohli ukradené zboží odvézt. Ostatní vesničané 

uprchli do nedalekého města Sebba, radikálové však zaútočili i tam. 

Začátkem tohoto měsíce došlo ve stejné oblasti k několika dalším hrůzným 

incidentům. Jedním z nich byl únos pastora Tindana Omara a pěti členů jeho 

rodiny, ke kterému došlo 10. února. Radikálové nejprve zavraždili diákona z jejich 

společenství a diákonovo auto následně použili k únosu pastorovy rodiny. Těla 

pastora Tindana, jeho syna a dvou synovců byla nalezena o tři dny později. Dvě 

pastorovy dcery byly propuštěny bez zranění. 

V severní části Burkiny Faso dochází v poslední době ke znepokojivému 

nárůstu podobných násilností. Džihádisté se snaží své vraždy ospravedlňovat 

vazbami obětí na režim nebo křesťanství. Loni se terčem útoků stalo více než 1300 

civilistů, což představuje více než sedminásobný meziroční nárůst. 

 

 
 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte 

kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli 

vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 

Koloským 2,6-7 


