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KDO SMÍ BYDLET S BOHEM? (Ž 15,1–5) 

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí! 
 

Náš dnešní text můžeme rozdělit na tři body: 1. Svatá Boží přítomnost, 2. 

svaté Boží požadavky a 3. svatá Boží přízeň. S Bohem nejenom začínáme, 

ale v něm i pokračujeme a on je ten, kdo v nás dílo spásy dokoná.  
 

Text Písma – Žalm 15,1–5 ČEP: 
1Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté 
hoře? 2Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává 

pravdu, 3nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá 
hanu, 4pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, 
co odpřisáhl, byť i ke své škodě, 5nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti 

nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč vždycky musíme začínat u Boha? 

2. Proč záleží na tom, jak prakticky chodíme s Bohem? 

3. Proč je důležité končit Božím dílem a ne dílem člověka? 
 

 
 

I. SVATÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST (v. 1) 

 Kdo smí pobývat v Boží přítomnosti? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 27,5-6; Ex 19,12-13; Ex 40,33-34; Iz 6; Žd 12,29; 1J 1,5 



 

 

 

II. SVATÉ BOŽÍ POŽADAVKY (v. 2-5a) 

 Jak má vypadat náš každodenní život? 
 

1. Žije bezúhonně (v. 2) 
 

 

2. Jedná spravedlivě (v. 2) 
 

 

3. Ze srdce zastává pravdu (v. 2) 
 

 

4. Nemá pomlouvačný jazyk (v. 3) 
 

 

5. Druhému nedělá nic zlého (v. 3) 
 

 

6. Na svého druha nekydá hanu (v. 3) 
 

 

7. Pohrdá tím, kdo je hoden zavržení (v. 4) 
 

 

8. Váží si těch, kdo se bojí Hospodina (v. 4) 
 

 

9. Nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě (v. 4) 
 

 

10. Nepůjčuje na lichvářský úrok (v. 5) 
 

 

11. Nedá se podplatit proti nevinnému (v. 5) 
 

 

Biblické odkazy:  

  Př 12.17; Jk 3,8; 3J 9-10; Př 16,28; Př 18,8; 26,22; Př 20,30; Tt 1,10; Př 17,15; Př 8,13; Př 

17,8.23;  



 

 

III. SVATÁ BOŽÍ PŘÍZEŇ (v. 5b) 

 Kdo tedy může být spasen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Mt 19,26; Ř 8,1-4; 2Pt 1,11; Tt 2,11-12;  
 

  

 

 
   AMIL, AMPÉRZÁVIT, ANTISEPTIKA, 

ASTRA, CVIK, DOGA, ÉTER, EVKA, 

FIGURA, FUTRÁL, HALUCINACE, 

HUSA, ISOTON, KATR, KISCH, KLID, 

KOKS, KOMPRESOR, LEICH, 

OCELOTI, OCKO, OCÚN, ODLIV, 

OZEV, PÁVI, PICHL, PIKLE, PLAKA, 

PTÁK, ROZKAZ, SEJF, SERAF, 

SIOUX, SNOP, STOH, SUPI, TANK, 

TCHOŘI, TISK, ÚNOR, VDOVCI, 

VÍTR, VÍZA, VJEM, ZISK 

Osmisměrka 

Tajenka Tt 2,11–12 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium online. 

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Čína: Policejní razie ve shromáždění domácí církve 

V neděli 22. srpna ráno policisté ve městě Čcheng-tu uskutečnili razii v domě, 

kde právě probíhalo setkání členů společenství ‚Časný déšť‘. Podle informací 

policistů někdo nahlásil, že se na místě koná nelegální shromáždění. Vedoucí 

skupinky, kazatel Taj, policisty před vstupem do místnosti požádal o povolení k 

prohlídce. Policisté mu však žádné povolení nepředložili a postupně legitimovali 

všechny přítomné. 

Průběh shromáždění však nepřerušili okamžitě, ale umožnili křesťanům 

pokračovat plánovanou „slavností lásky“ (společné jídlo). Když křesťané dojedli, 

odvezli policisté 17 dospělých a deset dětí na stanici. Na místě zůstali jen 

nevidomí manželé a jedna stará žena. Nejméně dva členové společenství byli u 

výslechu fyzicky napadeni. Všichni byli ještě ten večer propuštěni, kromě kazatele 

Taje a bratra Che Šana. 

Jedná se o zatím poslední ze série několika razií na členy společenství Časný 

déšť. Úřady se snaží tuto církevní skupinu zcela zlikvidovat, protože ji považují za 

sektu. Členové se i nadále scházejí v malých skupinkách a často mění místo 

setkávání. Od července (kdy se opět stěhovali) je dům kazatele Taje bedlivě 

sledován, tlak na něj vyvíjejí i místní obyvatelé. 

  

 

 

 

 

 
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 

Židům 12,14    


