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MĚSTO NA HOŘE LEŽÍCÍ (1TM 3,15-16) 
Podstata, poselství a plnost církve 

 

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jaká je podstata církve – církev 

je Boží, je sloupem pravdy a také její oporou, dále se zaměříme na to, jaké 

je poslání církve a co je obsahem jejího poselství. Nakonec uvidíme, že to 

všechno ukazuje jediným směrem: na Ježíše Krista. 
 

Text (1Tm 3,15-16 vlastní překlad): 

15Jestliže bych se ale opozdil, [píšu ti] abys věděl, jak je třeba si počínat v domě 

Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a záštita pravdy.  

16Nepochybně veliké je tajemství zbožnosti:  

jenž byl zjeven v těle,  

ospravedlněn v duchu,  

viděn anděly,  

hlásán v národech,  

došel víry ve světě,  

byl vzat vzhůru ve slávu. 

 

Otázky ke kázání: 

1. V čem se nejvíce projevuje Boží moc? 

2. Proč musíme usilovat o zbožný život? 

3. Kde jedině nalezneme pravou zbožnost? 
 

 

ÚVOD 

• Církev je Božím domem 
 

Starozákonní chrám/stánek je obrazem Kristovy církve. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,21; 



 

 

I. PODSTATA CÍRKVE 

• Svědectví a obrana pravdy 
 

 

A. Církev živého Boha 

 

 

 

B. Sloup a opora pravdy 

 

 
 

 

 
 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Mt 16,18; Ef 1,22-23; 1K 14,23-25; Mt 10,32-39; 1Kr 7,2-3; Sd 16,29; Př 9,1; Ez 

40,49; Gn 28,22; Ž 75,4; Jb 26,11; Zj 2,12; Gal 2,9; Jer 1,17-19; Tt 1,9 
 

II. POSLÁNÍ CÍRKVE 

• Život ve zbožnosti 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  J 17,17; J 14,23-24; Mt 7,23; Fp 3,18-19;  



 

 

 

III. POSELSTVÍ CÍRKVE 

• Evangelium Kristovo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  J 1,14; Fp 2,6-8; Ř 1,4; 1T 4,4-5; Mt 10,5; J 12,23; J 1,11-13;  
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   OSUD, JEEP, POZDRAV, KYPR, 

TLACH, GRAND, REPRODUKTOR, 

REMA, SVÉRÁZNOST, PLOCHA, 

NOUZE, DEZERTÉR, OKOP, 

TABURETY, HANOBA, ROŠT, 

DROBNŮSTKA, GRIL, GASTRONOM, 

KLAUN, VLNY, OTOK, TERASY, 

VSUN, ODIV, KONTROLY, IGLÚ, 

EDÉM, ZMĚKNOUT, LŮNA, LIAT, 

ODLIV, PROHRA, PNUTÍ, OTKY, 

TERČ, NERV, ROZPOR, KÁDR, NAZE, 

KRUH, ALUMETOVÁNÍ 

Osmisměrka 

Tajenka: 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 3,15-16). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: J. Kernal – 

1Tm 4,1-6, vedení: P. Steiger (Ž 56), památka: A. Vorsa, chvály: 

Artsiom & Karolína. 

Neděle 21. května – společné shromáždění v Ústí nad Labem. V Praze 

shromáždění nebude.  
 

Laos: Šest rodin vykázáno z osady 

Vedoucí představitelé osady v převážně buddhistickém Laosu dali letos v únoru čtyřem 

rodinám hmongských křesťanů na vybranou: zřekněte se víry v Ježíše nebo se odstěhujte. 

Rodiny, čítající dohromady 26 dospělých a dětí, zůstaly pevně stát ve víře a nařízení se 

podrobily. Dalších dvou rodin se jejich svědectví dotklo tak silně, že se rovněž obrátily ke 

křesťanství. Celkem 32 lidí bylo nakonec spoutáno a převezeno v nákladním automobilu 

do nejbližšího města. Několik mužů bylo po cestě zbito. Protože křesťané měli mezi sebou 

nemocné, požádali o vysazení poblíž zdravotnického zařízení. Několik měsíců žili v 

provizorních přístřešcích na pozemku nemocnice. Přestože přežívali s minimem jídla a bez 

finančních prostředků, nepřestávali se věrně hlásit ke Kristu. 

Nakonec se křesťané přesunuli na nedaleké rýžové pole, kde si postavili provizorní 

stany z plachtoviny. Nemohli se přestěhovat do jiné vesnice, protože v žádné z nich by 

místní předáci křesťanské přistěhovalce nepřijali. (V Laosu se konvertité setkávají s 

podobnými problémy zcela běžně.) Na rýžovém poli měli možnost hovořit o Ježíši s 

dalšími chudými rodinami z okolních vesnic. Jednoho dne je navštívila rodina z kmene 

Khmu – ze zvědavosti, proč žijí na poli. Hmongští křesťané jim vyprávěli svůj příběh 

včetně vyznání, jak jim Bůh Stvořitel v Ježíši daroval svobodu nad nejrůznějšími duchy. 

Tři Khmuové přijali Krista a dokonce evangelistu pozvali na návštěvu své vesnice, aby 

seznámil s Ježíšem také ostatní. 

Nedávno se o případ začali zajímat státní úředníci. Navštívili vyhoštěné rodiny a 

následně upozornili předáky v jejich vesnici, že křesťané mají právo Ježíše následovat. 

Rodiny doufají, že se budou moci vrátit domů a vyprávět o Ježíšově lásce svým 

někdejším sousedům. 

 

… Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. 

Skutky 20,28 


