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DŮM BOŽÍ (1TM 3,15) 
Jak je nutné počínat si v domě Božím 

 

Ukážeme si tři věci, které se týkají církve – je to nutnost, která čiší z celé 

třetí kapitoly, dále uvidíme přesnost, když Pavel mluví o církvi jako 

o domě Božím. A nakonec – mluvíme o církvi, a to ukazuje na život. 

Církev je organismus, je živá. 
 

Text (1Tm 3,14-16 vlastní překlad): 

14Toto ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. 15Jestliže bych se ale opozdil, [píšu ti] 

abys věděl, jak je třeba si počínat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a 

opora pravdy. 16Nepochybně veliké je tajemství zbožnosti: Bůh 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. Z koho/čeho se skládá Kristova církev? 

2. Kdo může sloužit v Kristově církvi? 

3. Co to znamená, že církev je „dům Boží“? 
 

 

ÚVOD 

• Církev je Božím domem 
 

 

„Musí být“ (je třeba) – refrén třetí kapitoly. Týká se jak služebníků, tak 

kompletního fungování církve. 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Tm 3,2.7.15 



 

 

I. NUTNOST 

• Jak je třeba si počínat…  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Tt 1,5.9; Tt 2,1-10; 1Tm 1,3-4; J 3,7 
 

II. PŘESNOST 

• … počínat si v Božím domě…  
 

 

A. Boží dům/stánek  

 

 

B. Služba v Božím domě 

 

 

C. Služebníci Božího domu 
 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

�  Nu 1,54; Nu 17,26; Př 11,1; Mt 21,13; 2Kr 16,2-3; Ef 2,20-22; 1Tm 3,16; Ř 12,1; 

1Pt 4,10-11; Žd 3,1; Žd 2,17-18; J 2,19; Ef 1,22-23; 1Pt 2,9 



 

 

 

III. ŽIVOST 

• … jímž je církev…  
 

 

Kristus stvořil církev (Mt 16,18-19), obětoval se za ni (Ef 5,25), vykoupil 

jí svou vlastní krví (SK 20,28), ztotožňuje se s ní (Sk 9,4-5), nazývá jí 

svou nevěstou (J 3,29) a svým tělem (Ef 5,30). On je svrchovanou hlavou 

církve, je Pánem církve, je vlastníkem církve, je ženichem církve, je 

plností církve a je také poselstvím církve. 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Mt 16,18; 1Tm 1,15; J 3,16; 1K 3,16-17; Ef 5,25.30; Sk 20,28; Sk 9,4-5; J 3,29 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
   TYČE, TAXI, TAXA, NAFTALEN, 

JUXTA, INTELIGENT, PIHA, 

PATRNĚ, VERŠ, OPERATIVA, 

PAŠIJE, FILIÁLKA, NAZE, REMA, 

OVIS, TAKTNÍ, STONAT, KYPR, 

CHARTA, ORAN, VETO, KNAK, TETA, 

JARO, TYGR, DYNASTIE, VLACH, 

DLANĚ, DXVI, AKTA, ALAMAN, 

UBYTOVNA, ONAMO, CEJN, KAŠE, 

KAPR, VERSATIL, ŠULA, ATOL, 

POLYFONIE, ÁMOS, LOOK, OVĚS, 

SMALTY 

Osmisměrka 

Tajenka: 

 

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

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: P. Steiger, 

vedení: R. Došek (Ž 54), památka: P. Petrecký, chvály: Julie & 

Míša. 

Sobota 6. 5. 1300 – vyučování pro ženy v kanceláři sboru. 

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

shromáždění nebude.  
 

 

Súdán: Křesťané pobodáni, poté co se pokusili poskytnout pomoc 

napadeným ženám 

Younan Abdullah se postavil za právo svých sourozenců v Kristu svobodně vzdávat 

chválu Bohu. 3. dubna se pokusil zabránit policistům v zákroku proti křesťanům, kteří 

pokojně protestovali proti nelegálnímu prodeji budovy Súdánské evangelikální školy 

v Omdurmanu. Za tento čin byl na místě ubodán. 

Protestní akce pořádaná v místní škole skončila po třech dnech, kdy policisté 

zadrželi všechny mužské účastníky. Krátce poté dorazila na místo skupina čítající 

přibližně dvacet lidí, kteří začali mlátit přítomné ženy. Napadeným ženám přispěchalo 

na pomoc několik křesťanů z nedalekého společenství Evangelikální církve Bahri. 

Jedním z nich byl také Younan. Dva z mužů, kteří se ženám snažili pomoct, byli podle 

dostupných zpráv pobodáni, zatímco policisté jen postávali opodál a přihlíželi. 

Younan zraněním záhy podlehl; druhý pobodaný křesťan, Ayoub Kumama, byl 

převezen do nemocnice. 

Mezi útočníky se nacházelo několik členů nelegální skupiny, úřady pověřené 

dohledem nad Súdánskou presbyteriánskou evangelikální církví, pod kterou spadá 

také škola v Omdurmanu. Tito lidé v rozporu se zákonem rozprodávali majetek církve 

místním podnikatelům za účelem „asanace“. Muž, kterého policisté zadrželi jako 

podezřelého z pobodání Younana, je považován za jednoho z členů skupiny. 

 

 

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

Skutky 20,28 


