
Ježíš Kristus
–

jaký je doopravdy



•Koloským 1,15 On je obraz neviditelného 
Boha, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v 
něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na 
zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny 
nebo panstva, vlády nebo autority; všechno 
je stvořeno skrze něho a pro něho. 

•Jan 14, 9 Kdo viděl mne, viděl Otce.



•Koloským 1,15 On je obraz neviditelného 
Boha, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť 
v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i 
na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny 
nebo panstva, vlády nebo autority; všechno 
je stvořeno skrze něho a pro něho. 
•Jan 1,1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo 
bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na 
počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a 
bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 



•Koloským 1,16 neboť v něm bylo 
stvořeno všechno na nebesích i na zemi, 
věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo 
panstva, vlády nebo autority; všechno je 
stvořeno skrze něho a pro něho. 17 On je 
přede vším a všechno v něm spočívá.





•Koloským 1, 18 A on je hlavou těla, 
církve. On je počátek, prvorozený z 
mrtvých, aby on sám zaujal ve všem 
první místo, 19 neboť se Otci zalíbilo, aby 
v něm přebývala veškerá plnost.



•Koloským 1, 19 neboť se Otci zalíbilo, aby v 
něm přebývala veškerá plnost 20 a aby skrze 
něho smířil všechno se sebou a způsobil 
pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho 
smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. 21 I 
vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí 
nepřátelští ve zlých skutcích, 22 nyní smířil 
ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby 
vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny 
a bez úhony,



•Koloským 1,23 zůstáváte-li vskutku na víře 
založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od 
naděje evangelia, které jste slyšeli, které 
bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a 
kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

•Marek 16,15 Jděte do celého světa a 
vyhlašte evangelium všemu stvoření.



•Ježíš Kristus – smysl všeho

•Obraz neviditelného Boha

•Prvorozený všeho stvoření

•Vše stvořeno skrze něho a pro něho

•Hlava církve

•Prvorozený z mrtvých

•Poskytuje smíření všem, abychom mohli být svatí 
– pokud zůstáváme ve víře

•Toto vše je vyhlašováno celému stvoření


