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1. Bůh 
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3. Církev 

4. Zaměstnání 
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6. Obnova 
společnosti 



1. BŮH 

Galatským 2:20  Jsem ukřižován spolu 
s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. 
A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe 
samého za mne. 

Efezským 2:10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu 
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré 
skutky, které nám Bůh připravil. 

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří 
ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, 
a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 

Římanům 15:18  Neodvážil bych se totiž 
mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze 
mne, slovem i skutkem, 
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2. RODINA 
Efezským 5:21-6:4  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: 
ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako 
Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.  Ale jako církev je 
podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.  

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni 
obětoval,  aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;  tak si on 
sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli 
podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat 
své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 
Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak 
i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla.   

`Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou 
ti dva jedno tělo´.  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na 
církev.  

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před 
Bohem. `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, 
které má zaslíbení:  `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na 
zemi.´ Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je 
v kázni a napomenutích našeho Pána. 

1 Timoteovi 5:8  Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy 
rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. 



3. CÍRKEV 

Skutky apoštolské 2:38-42  Petr jim 
odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať 
přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 
odpuštění svých hříchů, a dostanete dar 
Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí 
vám a vašim dětem i všem daleko široko, 
které si povolá Pán, náš Bůh."  A ještě 
mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a 
napomínal: "Zachraňte se z tohoto 
zvráceného pokolení!".  

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a 
přidalo se k nim toho dne na tři tisíce 
lidí.  Vytrvale poslouchali učení apoštolů, 
byli spolu, lámali chléb a modlili se. 
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli 
spolu, lámali chléb a modlili se. 
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4. ZAMĚSTNÁNÍ 
Galatským 6:10  A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, 
nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. 
 
Titovi 2:9-13  Ať jsou úslužní, neodmlouvají,  ať nic 
nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem 
dělají čest učení našeho Spasitele Boha.  Ukázala se Boží 
milost, která přináší spásu všem lidem  a vychovává nás 
k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských 
vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku  
a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy 
velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 
 
1 Timoteovi 3:2-7  Nuže, biskup má být bezúhonný, jen 
jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit,  ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, 
nezištný.  Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné 
a počestné;  nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se 
bude starat o Boží církev?  Nemá být nově pokřtěný, aby 
nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu.  Musí mít 
také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby 
neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. 



5. NÁROD 
Zjevení Janovo 21:24-26  Národy budou žít v jeho světle; 
králové světa mu odevzdají svou slávu.  Jeho brány zůstanou 
otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 
V něm se shromáždí sláva i čest národů. 

1 Timoteovi 2:1-4  Na prvním místě žádám, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,  za 
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli 
žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a 
vážnosti.  To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, 
který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 

Matouš 15:22-28  A hle, jedna kananejská žena z těch 
končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! 
Má dcera je zle posedlá."  Ale on jí neodpověděl ani slovo. 
Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za 
námi křičí!"  On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným 
ovcím z lidu izraelského.„ Ale ona přistoupila, klaněla se mu 
a řekla: "Pane, pomoz mi!"  On jí odpověděl: "Nesluší se vzít 
chleba dětem a hodit jej psům."  Ona řekla: "Ovšem, Pane, 
jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich 
pánů.„  Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, 
jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva. 



6. OBNOVA SPOLEČNOSTI 
Matouš 5:13  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. 

Genesis 18:32  Nato řekl: "Ať se Panovník neroz-
hněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich 
tam najde deset." Pravil: "Nezahladím je ani kvůli 
těm deseti." 

Lukáš 6:28  Žehnejte těm, kteří vás proklínají, 
modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

Jeremjáš 29:7  Usilujte o pokoj toho města, do něhož 
jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, 
neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. 

Genesis 30:27  Lában mu odvětil: "Kéž bych získal 
tvoji přízeň! Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě 
žehná." 
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