
KÁZÁNÍ: CÍRKEV



1 Korintským 12:13 Neboť my všichni, ať Židé 
či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním 
Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli 

napojeni týmž Duchem.

1 Janův 1:3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme 
i vám, abyste se spolu s námi podíleli na 

společenství, které máme s Otcem a s jeho 
Synem Ježíšem Kristem.

Římanům 14:7-8 Nikdo z nás nežije sám sobě a 
nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, 

8 umíráme-li, umíráme Pánu. 
Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.



Efezským 1:7-12 V něm jsme vykoupeni jeho 
obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro 
přebohatou milost, 8 kterou nás zahrnul ve vší 
moudrosti a prozíravosti, 9 když nám dal poznat 
tajemství svého záměru, svého milostivého 
rozhodnutí, jímž si předsevzal, 10 že podle svého 
plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i 
na zemi k jednotě v Kristu. 11 On je ten, v němž se 
nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím 
své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, 
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou 
naději, stali se chválou jeho slávy. 

1 Korintským 12:27 Vy jste tělo Kristovo, a každý 
z vás je jedním z jeho údů.



Skutky apoštolské 2:42 Vytrvale poslou-
chali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb 
a modlili se.

Skutky apoštolské 15:11 Věříme přece, že 
jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána 
Ježíše."

1 Korintským 1:23 ale my kážeme Krista 
ukřižovaného.



2 Korintským 4:5 Vždyť nezvěstujeme sami sebe, 
nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše 
služebníky pro Ježíše.

1 Korintským 3:11 Nikdo totiž nemůže položit jiný 
základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus.

Filipským 2:7 … A v podobě člověka 8 se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad 
každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým 
sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí 
– 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán.



Marek 9:35 Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a 
řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední 
a služebník všech."

Matouš 10:27 Co vám říkám ve tmě, povězte na 
světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.

Matouš 5:13-14; 16 Vy jste sůl země; jestliže však 
sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již 
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město 
ležící na hoře.  16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, 
aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích.



1 Timoteovi 2:1-2 Na prvním místě žádám, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, 2 za 
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli 
žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1 Petrův 3:15-16 ..Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich 
srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by 
vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16 ale čiňte to s tichostí 
a s uctivostí.

Koloským 4:5-6 Jednejte moudře ve styku s okolním světem 
a využijte čas vám svěřený. 6 Vaše slovo ať je vždy laskavé a 
určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

1 Tesalonickým 4:11-12 Zakládejte si na tom, že budete žít 
pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma 
rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12 Tak získáte úctu 
těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.



Římanům 15:30 Prosím vás, bratří, pro 
našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je 
z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami 
u Boha,

Židům 10:24 Mějme zájem jeden o druhého a 
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.



1 Korintským 12:26 Trpí-li jeden úd, trpí spolu 
s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, 
všechny se radují spolu s ním.  27 Vy jste tělo 
Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Galatským 6:1-2 Bratří, upadne-li někdo z vás 
do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni 
Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu 
v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na 
sebe, abys také nepodlehl pokušení.  2 Berte 
na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte 
zákon Kristův.



1 Korintským 11:20-22 Když vy se však 
shromažďujete, není to už společenství večeře Páně: 
21 každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, 
druhý se opije. 22 Což nemáte své domácnosti, kde 
byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete 
zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám 
vás snad pochválit? Za to vás nechválím!

Židům 10:25 Nezanedbávejte společná shromáždění, 
jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím 
více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

1 Petrův 4:10 Každý ať slouží druhým tím darem 
milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti 
Boží v její rozmanitosti.

Židům 13:1 Bratrská láska ať trvá;



2 Korintským 9:8 Bůh má moc zahrnout vás 
všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 
dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám 
přebývalo pro každé dobré dílo,

13 Přesvědčeni touto vaší službou budou 
slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu 
evangeliu a jak štědře se projevuje vaše 
společenství s nimi i se všemi.


