
Boží dům 
 

Dnes bych se s vámi rád podělil o tom, jak vnímám, co je to Boží dům. Toto biblické 

označení velmi těsně souvisí s církví, to určitě víte. Téma církve mi poslední dobou 

velmi leží na srdci a věřím, že je velmi dobré o církvi přemýšlet ve všech biblických 

souvislostech. Již jsem se zamýšlel nad církví v souvislosti s pokladem v poli, pak 

také s prvorozenectvím a nyní v souvislosti s Domem Božím. Základem pro dnešní 

slovo je toto místo: 

 

Žid 3,1-6 

Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze 

našeho vyznání, Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný 

v celém jeho domě. Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu 

má větší čest nežli dům sám. Neboť každý dům někdo staví, a ten kdo postavil, 

všechno je Bůh. A Mojžíš byl věrný v celém jeho domě jako služebník, aby dosvědčil 

to, co mělo být pověděno. Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme 

my, zachováme-li si až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. 

 

Ap. Pavel zde říká, že my jsme domem Božím, tedy církev. Dle zakončení listu, kde 

jsou posílány pozdravy Židům od těch, kteří jsou v Itálii, lze usoudit, že ho ap. Pavel 

psal možná i s pomocí Lukáše (2. Tim 4,11) v období 2 let kdy pobýval v domácím 

vězení v Římě a vyučoval zde o Božím království (Sk 28,30). Tedy nedlouho před 

svou smrtí. Pojďme hned na začátku si tak trochu více osvětlit co označuje, co 

znamená a co zobrazuje slovo dům. Můžeme říci, že je to stavba z různého materiálu 

a je stavěna k účelu přebývání a potažmo i k dlouhodobému bydlení. Čeština z tohoto 

odvozuje i slovo domov. Tedy mé domovské konkrétní místo, kde bydlím. Můžeme 

říci, že dům je místo, kde dlouhodobě přebývám, který mi poskytuje základnu pro 

veškeré další působení. Učiňme závěr: „Dům“ je stavba postavená pro tyto účely. 

Mezi základní charakteristiku domu také patří to, že je ho nutné postavit. Vždy musí 

být konkrétní stavitel, jak říká ap. Pavel. Každý dům někdo staví (verš 4). Dům 

nevznikne samovolně. Je stavěn za konkrétním účelem. 

Víte kde v Písmu je poprvé použit tento obrat, Dům Boží? Je to v Gen 28,17. 

Vyřkl ho Jákob, když utíkal před hněvem svého bratra Ezaua poté, co ho připravil o 

prvorozenectví a otcovo požehnání. První noc, kdy utíkal, se mu zdál sen, ve kterém 

uviděl žebřík stojící na zemi a dosahující až do nebes a po něm vystupující a 

sestupující anděly. Pak k němu mluvil Hospodin a potvrdil Jákobovi svoji smlouvu s 

Abrahamem a řekl mu, že ho nikdy neopustí a že ho bude střežit kamkoli půjde. 

Když se Jákob probudil, řekl toto: 

 

Gen 28,16-17       

Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: “Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to 

nevěděl!“ Bál se a řekl: “Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než 

Boží dům, je to brána nebeská. 

 



Jákob pak na tom místě vztyčil kámen a nazval to místo Bét-el, Dům Boží. Bůh k 

němu mluvil na tom místě, byl tam přítomen. Navíc andělé, kteří mají přístup k Bohu, 

sestupovali a vystupovali po žebříku na zem a zpět do nebe. Tedy nebeské bytosti, 

které patří a slouží Bohu. Dle Jákoba Bůh přebýval na tom místě i se svými 

služebníky. Když Izrael procházel pouští po vyjití z Egypta, tak dal Bůh pokyn 

Mojžíšovi, aby vystavěl Stánek (nebo příbytek) dle vzoru, který mu Bůh řekl (Ex 

25,40, 26,30). My víme, že Hospodin byl zde přítomen (2.Moj 40,37-38). Co je velmi 

důležité, že ten příbytek, nebo stánek měli vybudovat Izraelci podle Božích pokynů. 

Neobjevil se tam nějakým zázrakem. Bylo potřeba řemeslné a umělecké práce, která 

trvala nějakou dobu, musela být velmi přesná a bylo do ní zapojeno více lidí. Bylo 

potřeba příbytek, stánek vystavět, vybudovat. Král David také usiloval o vybudování 

domu pro Hospodina, měl to hluboko v srdci. Můžeme se v 1.Paralipomenon 29. kap. 

dočíst, že již shromáždil mnoho stavebního materiálu, dřeva, drahých kamenů zlata i 

stříbra atd. Jsem přesvědčen, že ne vše David nakoupil anebo si našetřil. Myslím, že 

určitě část z toho pocházela z úspěšných bitev Izraele (4 Moj.31,10-11, 2 Sam 3,22). 

Dočteme se zde, že i předáci rodů velitelé nad tisíci, nad sty i předáci nad prací pro 

krále dali dobrovolně a z celého srdce dost velké množství zlata stříbra bronzu i 

železa. Myslím, že to také nebylo jen rodinné jmění. Stejně jako Mojžíšovi dal Bůh 

Davidovi přesný plán, jak má jeho dům vypadat (1. Par 28,19). Můžeme zde také 

nalézt jednu velmi zajímavou věc. Bůh nedovolil Davidovi vystavět Dům Hospodinu, 

i když mu dal plány. David o tom vypráví. 

 

1.Par 22,8-10 

Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. 

Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. 

Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech 

nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za jeho dnů dám 

Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a já jemu otcem. 

Trůn jeho království nad Izraelem upevním navěky. 

 

Přiznám se, že mne toto velmi zasahuje. Je zjevné, že Boží dům nelze postavit 

pomocí boje, nátlaku či útlaku ani jakýmkoli násilím ať fyzickým nebo psychickým. 

Šalomoun byl mužem pokoje. V tomto smyslu a podle tohoto textu byl předobrazem 

Kristovým. Určitě si vzpomeneme na jeden z Kristových titulů: Kníže pokoje (Iz 9,5). 

Tímto se budeme více zabývat později. Vraťme se nyní k Pavlovu dopisu Židům. Zde 

je Pán Ježíš označen za stavitele Božího domu na rozdíl od Mojžíše, který byl 

služebníkem v celém Božím domě (3,1-2). Všimněme si prosím jedné zajímavé věci, 

které Písmo zpodobňuje. V evangeliích vícekrát byl Pán Ježíš nazýván synem 

Davidovým (Mat 9,27, 15,22, 20,30). A Pán Ježíš skutečně měl v rodokmenu jak otce, 

tak matky Davida, oba byli Davidovými potomky. Šalomoun vystavěl Bohu dům, ten 

pozemský, který byl postaven na hoře Morija, na stejném místě kde Abraham 

obětoval svého syna a Bůh ho na poslední chvíli zadržel. Byl to dům, kde měl 

přebývat Bůh. Ale o jakém domě mluví ap. Pavel v listu Židům a kde se tento dům 

nachází? Apod. Pavel říká, že tím Božím domem jsme my, ti kteří uvěřili Ježíši Kristu 

a následují ho, jak jsme četli na začátku. Ap. Pavel o tomtéž mluví i v jiných listech. 



 

Ef 2,20-22 

Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám 

Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám (svatyni) Pánu. 

V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu. 

 

1.Kor 3,16-17 

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží 

chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy. 

 

Jsme společně budováni v duchovní příbytek, v Boží dům či v Boží chrám, chcete-li. 

Není to dům postavený s kamene či dřeva, jako Šalomounův chrám. Proč ale Bůh 

nechal postavit ten pozemský chrám? Ano byli v něm přinášeny oběti pro očištění od 

hříchu, ale hlavně něco zobrazoval. Byl zpodobněním toho pravého chrámu, pravého 

Božího domu. O tomto se píše v 8. a 9. kapitole Židům.  

 

Žid 8,1-3 

To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po 

pravici trůnu Majestátu v nebesích, je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, 

který postavil Pán a ne člověk. 

 

V 5. verši ap. Pavel vysvětluje, že starozákonní kněží slouží náznaku a předobrazu 

nebeských věcí. V 11. verši 9. kap. mluví opět o stánku, který není udělaný lidskýma 

rukama a není z tohoto stvoření. Ve 24. verši se píše toto:  

 

Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té 

pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před tváří Boží.  

 

Můžeme nyní zde učinit jednoznačný závěr. Pán Ježíš je stavitelem Nebeského Domu 

Božího. Bůh ho tím pověřil. Šalomoun je stavitelem toho pozemského Božího domu, 

který je předobrazem toho pravého nebeského a v tomto smyslu je předobrazem 

Kristovým. 

 

Posuňme se o kousek dále. Čím jsem starší, tím více prožívám, když se navracím do 

svého domu, kde jsem žil v mládí, do rodného domu, lze říci. Vždy, když vidím tu  

upravenou zahradu, kterou moje maminka udržuje, a zdi našeho domu, vzpomínám 

na léta mého bezstarostného mládí a v duchu si vzpomenu na píseň, kterou zpívá 

Pavel Bobek. Můj rodný dům. Jsem si naprosto jist, že moji rodiče mne milovali, to 

mohu vyznat bez nejmenší pochybnosti, byly to krásná léta. Nemohu se ale zde usadit, 

jednou tento rodný dům již stát nebude. Mám ale rodný dům, který není z tohoto 

stvoření, a to je nyní můj domov a ten bude trvat na věky. Narodil jsem se v něm 

skrze Ježíše Krista znovu a jsem nové stvoření. Toto je moje základna, to je to místo, 

kde již bydlím. I když není ještě zjeveno v plnosti, brzy bude. Pán Ježíš říká toto: 

 

 



Jan 14,1-3 

V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám 

jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás 

k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 

 

Poslední dobou více toto prožívám. Jako kdybych někdy zahlédl něco z toho Božího 

domu, jako když oči mého srdce něco již vidí. V duchu cítím, že to je nádherný dům, 

kde budu moci prožívat krásná léta navěky, prožívám tyto věci právě, když přicházím 

na naše shromáždění. Náš sbor nyní také staví dům. Stavíme novou modlitebnu, jak 

tomu domu nejčastěji říkáme. Co to vlastně stavíme? Jaký dům to stavíme? K jakému 

domu, který bychom mohli nalézt v Písmu, se to nejvíce podobá? Můžeme celkem 

jasně vyloučit Šalomounův chrám. Ten byl předobrazem toho nebeského chrámu či 

domu, který nepochází z tohoto stvoření. Nepotřebujeme stavět něco takového znovu. 

Nyní přece jsme budováni v ten Nebeský dům či chrám a my jsme těmi živými 

kameny, jak píše ap. Petr (1 Pt 3,16). Tento nebeský dům překonává a plně nahrazuje 

ten pozemský. Ten nebeský je ten, kde bude přebývat Bůh. Přesto my i jiné sbory 

v CB staví různě vypadající domy, taktéž i jiné církve. Např. sbor CB v Praze na 

Vinohradech postavil již před mnoha lety činžovní dům, kde je byt kazatele a i jiné 

byty pro další lidi. V 1. patře je sál, kde se shromažďují věřící k bohoslužbám a 

mohou tam samozřejmě přijít i další lidé. Toto chrám vůbec nepřipomíná. Ale přece 

jenom to něčemu v bibli podobné je. Je to podobné domu s mnoha příbytky. Tedy 

domu našeho Nebeského Otce. Je pro lidi, aby tam mohli přebývat a Bůh chce být 

uprostřed nich a procházet se mezi nimi (2.Kor 6,16, 3.Moj 26,12). Jeden sbor CB na 

Slezsku si postavil takovou mohutnější stavbu. Když jsme jednou projížděli kolem, 

tak se tyčila v krajině jako hrad a byla dominantní ke všem okolním stavbám. Já mám 

raději méně expresivní stavby, ale také to něco biblického zobrazuje. Bůh je v Písmu 

přirovnáván k nedobytnému hradu (2.Sam 22,3, Žalm 18,3). Každý hrad měl vysokou 

věž, ze které bylo daleko vidět, a strážnému neunikl nikdo, kdo přicházel. Středověké 

kostely měli také věže, které ale měli jiný účel. Byly stavěnu jako zobrazení prstu 

ukazujícího do nebe. Vnitřnímu prostoru se říká chrámová loď, což mělo zobrazovat 

Noemovu loď – archu, tedy záchranu. Např. CB v Pardubicích si vystavěla dům 

v podobě lodi a nazývají ho archa. Náš skleněný kříž a světlo svítící na něj v sále. 

Toto vše je umělecké vyjádření, které ukazuje na věci v nebi. Nejsou to ty svaté věci 

samotné, ty jsou v nebi. Pamatuji si na vyjádření pana faráře Rejchrta z ČCE. Ten 

často říkával, že věci v bibli jsou úplně normální a civilní. Používal tento termín 

civilní, aby se vnitřně oddělil od úzkostlivé náboženskosti. Víte, co znamená slovo 

synagoga? Toto řecké slovo znamená shromáždění osob, nebo věcí. Postupně toto 

slovo dostalo význam i budovy ke shromáždění. Hebrejský ekvivalent tohoto slova je 

kneset. To je shromáždění libovolných osob či věcí za jakýmkoli účelem. Není ten 

účel jednoznačně vymezen. Jsem hluboce přesvědčen, že stavíme právě něco 

podobného. Naše modlitebna je místo pro shromáždění lidí, a to je velmi civilní věc. 

Je to dům, který bude sloužit k tomu, aby mohli lidé slyšet evangelium a nemuseli 

stát pod širým nebem a nepršelo na ně. To je úplně civilní účel. Je to místo, kde se 

můžou lidé sejít popovídat si. Je to místo otevřené pro každého. Je to také místo, kde 

lidé můžou dostat i materiální pomoc jak od naší církve, tak i od jiné organizace, 



která bude mít u nás sídlo či zastoupení. Nevidím důvod, proč by tam nemohla být. Je 

to také místo, kde může být i kulturní program. Je to samozřejmě místo, kde bude 

vyučováno Písmo a jeho pravdy. To se vůbec nevylučuje. Je to také místo, které může 

být financováno i z civilních zdrojů, bude přece sloužit také civilním účelům a nejen 

nám. Je to místo, kam je pozván každý člověk. Pán Ježíš přece zve každého člověka. 

Je to a bude to komunitní centrum. Slovo komunita znamená společenství. Lidé, kteří 

se shromáždili a jsou spolu. Toto přímo odpovídá tomu řeckému slovu synagoga. 

V domě CB na Vinohradech v Praze lidé dokonce i bydlí. Dům Hospodinův, neboli 

chrám, který vystavěl Šalomoun, měl jiný účel a velmi konkrétní účel. Měl v něm 

přebývat sám Bůh. V současné době jsou synagogy sídlem židovského náboženství a 

lidí, kteří nevěří v Krista Ježíše. Např. do Pinkasovy synagogy v Praze mají lidé jen 

velmi omezený přístup. Je to takový smutný obraz náboženství bez Krista, které se 

uzavřelo do sebe a okolnímu světu.  

Je tedy velmi důležité rozlišit tyto dvě věci. Na jedné straně Dům Boží, ve kterém 

sídlí Bůh, kterým je církev a který je duchovní a je v nebi. Tento dům také budujeme. 

Na druhé straně dům, který slouží ke shromáždění lidí, který stavíme a bude sídlit 

v ulici Václava Pázdrala na Kladně, tedy na zemi. Jsou to dvě zcela odlišné věci. 

Vraťme se nyní k tomu duchovnímu domu, o kterém píše ap. Pavel.  

Co je potřeba nejvíce budovat v tomto smyslu v našem životě? Co myslíte? Jsou věci, 

o kterých říkáme, že se je musíme naučit, pak jsou věci, se kterými potřebujeme mít 

zkušenost a poznat je atd. O čem se ale mluví nejčastěji ve spojení budovat, nebo 

vybudovat. Musím se přiznat, že na mne úplně volá jedno slovo. Charakter. Ten je 

potřeba vybudovat. Vraťme se nyní zpět k Šalomounovi. Bůh ho pověřil stavbou 

svého domu, Davidovi to nedovolil. David byl bojovník, svedl mnoho bitev a 

vítězných bitev. Měl touhu bojovat za boží lid a vítězit. Hodně mi to dřív imponovalo, 

chtěl jsem být také jako on. Bojovat za pravdu, přesvědčovat druhé o Boží pravdě, 

být schopen ustát střet s druhými lidmi atd. Postupem času si ale uvědomuji jedno 

nebezpečí. Když člověk bojuje, tak v tom boji často utrží dost ran a prožije hodně 

bolesti, které mu ti druzí způsobí. Je pak velké nebezpečí, že to poškodí náš život, 

člověk zahořkne a pak podvědomě vidí nepřítele skoro všude, aniž si to uvědomuje. 

Navíc v Ježíši Kristu nebojujeme proti lidem, tak jako David ve starozákonní době. 

Máme přinášet svědectví o Kristu a činit mu učedníky. Nemůžeme ale lidmi 

manipulovat, vytvářet na ně nátlak a soudit je. Pokud člověk zahořkne, tak někde 

vevnitř otvírá cestu i silnějším negativním emocím, které pak ho vnitřně mění. Poté 

rozhodně přestává být pokojným člověkem, tak jako Šalomoun. Následuje 

nesmiřitelnost, boje za každou cenu a to i kvůli nepodstatným věcem. Pamatuji si na 

jeden příběh, když jsem byl mladší. Moje maminka-když se s námi jednou začal bavit 

jeden člověk-člověk sudič. Doma mi pak řekla, že se velmi často soudil. Dej si na 

něho pozor, vyhýbej se mu. Přitom když jsem ho potkal, rozdával úsměvy, byl jsem 

ale velmi obezřetný. Snažil se komunikovat s lidmi, pravděpodobně s ním jeho rodina 

moc nekomunikovala právě díky jeho povaze. Bohužel tito lidé pak mají sklony 

zatahovat druhé do jakýchsi svých bojů, které už pak jsou osobního charakteru a jsou 

namířeny proti lidem, ke kterým právě cítí nějaké negativní emoce, nebo v nich 

reprodukují minulé prožité nepříjemné věci. Pokud se nechám zatáhnout do nějakých 

bojů, může mi to velmi ublížit. Mohu podlehnout negativním emocím a následuje pak 



ztráta pokoje a změna charakteru člověka směrem od Krista. Tolikrát se to v církvi 

stalo v minulosti a obávám se, že se to děje i v přítomnosti. Ap. Pavel nás právě 

v dopise Židům varuje: 

 

Žid 12,14-15 

Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Dbejte na to, 

aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí 

kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. 

 

Je velmi důležité, abychom byli ti, kteří přinášejí pokoj Kristův. Máme o něj usilovat, 

abychom ho měli. Jedině pak můžeme ho přinášet a budovat. Přinášíme-li něco 

jiného, pak boříme, nikoliv budujeme. Nesuďme a nebojujme, nechme toto Kristu a 

jeho Druhému příchodu. Totéž se píše v jednom Žalmu. 

 

Žalm 34,15 

Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.  

 

Vzpomínám na jednu chvíli v mém životě, kdy mne Pán upozornil na to, že je třeba 

více se připodobňovat ke Kristovu charakteru v tomto smyslu. Ještě když jsem chodil 

do KS Praha tak Dan Drápal při jednom kázání mluvil o pastorovi, který byl 

v teologickém sporu s jiným, který měl svoji službu postavenou jinak a na jiném 

teologickém základu. Bylo mu to určitým způsobem proti mysli a rozhodl se v jednu 

chvíli, že ho bude finančně podporovat anonymním způsobem. Tenkrát jsem si říkal, 

že to bylo dost výstřední, ale zapamatoval jsem si to a Dan Drápal to označil za 

velkorysé jednání. Mnohem později jsem se dostal do podobné situace a DS mi to 

připomenul. Uvědomil jsem si, že tomu pastorovi to určitě něco dobrého přineslo. 

Zkusil jsem to také, protože mne to trápilo. Neposílal jsem velkou částku, ale 

postupně jsem prožil zajímavou věc. Najednou jsem byl schopen tomu druhému lépe 

porozumět, proč tomu tak věří. A přineslo mi to pokoj. Navíc jsem si více uvědomil, 

že je to můj bratr a proti němu přece nebudu bojovat, není to můj nepřítel. Typickým 

znakem člověka, který je naplněn hořkostí a i horšími negativními emocemi je to, že 

nerozezná přítele od nepřítele a bojuje proti všem. Pokud nesouhlasím s vytržením, 

nebo s dotacemi, mohu to pouze pokojně říci, není nutné proti tomu bojovat. Jsme 

přece Boží rodina a ta je mnohem důležitější a vzácnější než výše zmíněné věci. 

Zjistil jsem, že milost vždy předchází pokoj. Jsem-li schopen dát druhému milost a 

odpuštění, obdržím pokoj. Je-li nutné se od něčeho vnitřně oddělit, protože s tím 

nesouhlasím, mohu to udělat, ale jemně a už se k tomu později nevracet. Doporučuje 

se modlit za druhé, jejichž názory a konání nás zraňují. Pokud jim v modlitbě 

žehnáme, přinášíme milost a Pán nás pak bude chránit pokojem. Všiml jsem si, že ap. 

Pavel ve všech svých epištolách, vyjma Židům na začátku píše adresátům toto: milost 

a pokoj vám. To jsou ty dvě základní duchovní věci k budování, takové duchovní 

nebeské cihly a malta, vyjádřím-li to expresivně, pro náš duchovní dům. Milost, 

kterou nám Pán Ježíš vydobyl a pokoj, který nám dává je základní stavební materiál 

pro nebeský Dům Boží. Je potřeba, aby náš charakter byl budován tímto směrem, 



abychom byli skutečnými syny a dcerami Božími. Na závěr bych přečetl dvě místa 

v Písmu. 

 

Jan 14,27 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. 

Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. 

 

Mat 5,9 

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny 

 

Amen 

 


