
Biblické texty k připomenutí
Matouš 16,16   Šimon Petr  odpověděl:  "Ty jsi  Mesiáš,

Syn Boha živého."  17   Ježíš  mu odpověděl:  "Blaze  tobě,
Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj
Otec v nebesích. 18  A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té
skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 19
 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi,
bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v
nebi." 20  Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že
je Mesiáš.

Matouš  28,16   Jedenáct  apoštolů  se  pak  odebralo  do
Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17   Spatřili ho a
klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18  Ježíš přistoupil
a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19
 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve
jméno  Otce  i  Syna  i  Ducha  svatého  20   a  učte  je,  aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Jan  15:14   Vy  jste  moji  přátelé,  činíte-li,  co  vám
přikazuji.  15   Už  vás  nenazývám  služebníky,  protože
služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli,
neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého
Otce. 16  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a
ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce
aby  zůstalo;  a  Otec  vám dá,  oč  byste  ho  prosili  v  mém
jménu. 17  To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.

2  Korintským  3:18   Na  odhalené  tváři  nás  všech  se
zrcadlí  slavná zář  Páně,  a  tak  jsme proměňováni  k  jeho



obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.

Matouš 18,15   Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho
mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 16
 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby
`ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´.
17   Jestliže  ani  potom  neuposlechne,  oznam  to  církvi;
jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti  jako pohan
nebo celník.  18   Amen, pravím vám, cokoli  odmítnete na
zemi,  bude odmítnuto  v  nebi,  a  cokoli  přijmete  na zemi,
bude přijato v nebi.

1 Korintským 12:28   A v církvi ustanovil Bůh jedny za
apoštoly,  druhé  za  proroky,  třetí  za  učitele;  potom  jsou
mocné  činy,  pak  dary  uzdravování,  služba  potřebným,
řízení  církve,  řeč  ve  vytržení.  29   Jsou  snad  všichni
apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají
všichni moc činit divy? 30   Mají všichni dar uzdravovat?
Mají  všichni  schopnost  mluvit  ve  vytržení  rozličnými
jazyky? Dovedou je všichni vykládat? 31   Usilujte o vyšší
dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:

Jan 15:4   Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest
nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni,
tak ani vy, nezůstanete-li při mně. 5  Já jsem vinný kmen, vy
jste  ratolesti.  Kdo zůstává  ve  mně  a  já  v  něm,  ten  nese
hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit  nic.  6   Kdo
nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne;
pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
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