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TOUŽÍŠ CHODIT TAK, JAKO CHODIL ON?  
(ŽALM 101) 

 
Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." 
A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." 6 A dodal: 

"Již se vyplnila.  
Zjevení Janovo 21:5-6 

 
 

Žalm 101:1 Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, 
tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. 2 Obezřetně půjdu 
bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v 
bezúhonnosti srdce ve svém domě: 3 Nebude mi vzorem, co 
ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu. 
4 Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem. 5 
Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté 
srdce, toho nestrpím. 6 Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou 
přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých službách. 
7 Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně 
mluví, na oči mi nesmí. 8 Každé ráno budu umlčovat všechny 
svévolníky v zemi, a tak vymýtím z Hospodinova města všechny 
pachatele ničemností. 
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I. ÚVOD 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  2K 13,5; Mt 7,21-23; 1J 2,3-6; 3,22; 5,22-23; 

 
 

II. MILOSRDENSTVÍ A SOUD, PRINCIPY BOŽÍ LÁSKY A 
DOBROTY (V. 1) 
 
 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 7,12; 9,5; Iz 30,18; 33,22; Ez 33,11; 2K 7,9-10; 

 
 

 

III. OČEKÁVÁNÍ BOŽÍHO PŘÍCHODU, ŽIVOT ODDĚLENÝ 
OD HŘÍCHU A ZLA (VV. 2-3) 
 
 
 

Biblické odkazy:  
  J 1,16; Sk 2,25-27; Mt 10,16; 2K 12,9; Ž 1,1-2; 
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IV. LIDSKÁ VZPOURA SE PROJEVUJE KONKRÉTNÍMI 
HŘÍCHY A DŮSLEDKY (VV. 4-7) 
 
A. Dvojakost, modlářství a první přikázání! 
 
B. Pomluvy, pýcha a druhé přikázání! 
 
C. Nutné rozdělení lidské společnosti, protože křesťan je 
povolán ke svatosti!  
 
D. Nutné rozdělení v rodinách, protože křesťan je povolán ke 
svatosti! 
 
 

Biblické odkazy:  
  1J 2,15-17; Ž 1,1; 1K 15,33-34; 

 

 
 

V. HLE VŠECKO TVOŘÍM NOVÉ (V. 8) 
 

 
 
 

 

Biblické odkazy:  
  Zj 21,5-6; 
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Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, www.krestaneusti.cz 

19. března 2023  

 OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 
Úterý 1700 – biblická hodina a modlitební setkání 

Neděle 930 – Shromáždění církve. Kázání Daniel Adamovský, vedení a 

Památka Páně Pavel Borovanský (Ž 84), písně Terezka 

Weberová.  

• V sobotu 25. března chystáme konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy 

četby v Praze. Téma je: Jedině vírou! Přihlaste se na www.Reformace.cz. 

Narozeniny v tomto týdnu bude mít Jolana Hempelová. Vyprošujme jí 

Boží požehnání! 

• Ze soboty na neděli se posouvá čas o 1 hodinu dopředu! 

 

Indonésie – Rozhlas se stal prostředkem evangelizace. Někteří 
muslimové, kteří slyšeli rozhlasové pořady, prosili o modlitbu za své děti a 
časem uvěřili v Krista. Přestože je rádio jednoduchým zařízením, 
rozhlasové pořady mají velký dopad, který růst ve víře novým věřícím. 
Kromě rozhlasových pořadů s evangeliem zahrnuje služba v této oblasti 
také školení učitelů nedělní školy a dětský biblický tábor Radost. 
Jednoduché pomůcky, které poskytujeme, pomáhají vedoucím 
nedělních škol v jejich práci mezi. Celkem se našich "biblických táborů 
radosti" zúčastnilo více než 100 vedoucích nedělních škol a více než 220 
dětí. Jedno dítě z nedělní školy se tábora zúčastnilo, přestože je vychovává 
jeho muslimská sestra. (Zprávy z Middle East Reformed Fellovship, Kypr) 

 

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." 
A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.  

Marek 1:41-42 

http://www.krestaneusti.cz/

