BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
DOBROŘEČ, DUŠE MÁ, HOSPODINU! (Ž 103,1-22)
Proč máme Boha chválit?
Projdeme dnes velmi rychle tímto velkým žalmem a podíváme se společně
na tři věci – 1. na niternou chválu, chválu duše, 2. na promyšlenou chválu,
která ví, za co je Bohu vděčná a nakonec 3. na sdílenou chválu, která
z hloubi svého nitra vede druhé k tomu, aby také dobrořečili Hospodinu.
Text Písma:
1Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 2Dobrořeč, má
duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! 3On ti odpouští všechny nepravosti, ze
všech nemocí tě uzdravuje, 4vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a
slitováním, 5po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. 6Hospodin
zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. 7Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele
svoje skutky. 8Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 9nepovede pořád
spory, nebude se hněvat věčně. 10Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle
našich nepravostí. 11Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad
těmi, kdo se ho bojí; 12jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
13Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 14On ví, že
jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. 15Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak
polní kvítí; 16sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. 17Avšak
Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se
syny synů, 18s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
19Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. 20Dobrořečte
Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!
21Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
22Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše,
Hospodinu!

Otázky ke kázání:
1. Proč je důležité, aby Pána chválila naše duše?
2. Jaké jsou hlavní důvody chvály?
3. Proč se máme s druhými dělit o svou radost z Boha?

I. NITERNÁ CHVÁLA HOSPODINU
 Kdo má chválit Hospodina?

Biblické odkazy:
 Mt 12,34; Jr 17,9; Ř 1,16-17; 2Kr 21,16; Iz 1,18; Iz 59,1; Jk 5,14-15; Ř 8,28; Jb 2,9; Ž
92,14-16

II. PROMYŠLENÁ CHVÁLA HOSPODINU
 Proč máme chválit Hospodina?

Biblické odkazy:
 J 4,22; 2K 5,19; Ž 7,12;

III. SDÍLENÁ CHVÁLA HOSPODINU
 S kým máme chválit Pána?

Biblické odkazy:
 Iz 6,2-3; Ž 150,6; 1Pt 5,7; Mt 6,11; Ž 16,11

Osmisměrka
TVRDIT, SKLÁRNA, GUMY,
HEROIDA, HLTY, LOTO, KUKA,
BŘITY, FOTBAL, STAR, AKUSATIV,
MATRACE, VYHLEDÁVAČ, EPOS,
SUDÉ, LESK, NUTRIE, BLÁNA,
ADELUNG, LINORYT,
KOSODŘEVINA, ÚHOŘ, STRH,
SYTIČ, BLÍN, STÁTY, AULY, STOA,
CHRLIČ, VZORY, VTISKY, VEKA,
MĚKKÝŠ, LUPA, OPERATÉR, INKA,
PROSTŘEDNÍK, VELRYBA, KRŮTY,
KVIL

Tajenka Ž 150,6
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři.
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.

Čína: Další razie v křesťanském společenství
3. května příslušníci bezpečnostních složek ve městě Sia-men vtrhli do domu,
ve kterém právě probíhalo shromáždění členů společenství Sing-kuang a
vyvlekli účastníky ven. 11. června následovala série koordinovaných razií v
soukromých domech a bytech, ve kterých se členové této kongregace scházeli.
Do akce se zapojilo více než 100 zástupců různých útvarů.
Policisté při akci ničili vybavení místností a další majetek, zabavovali
vzdělávací materiály, nábytek a osobní věci patřící křesťanům. Celkem
zdemolovali nejméně 12 bytů. Několika členům společenství se podařilo
zachytit části razií na video, přičemž policisté nejméně jednomu z nich zabavili
telefon. Bob Fu, zakladatel organizace ChinaAid, vybrané nahrávky nasdílel na
internet, můžete je shlédnout na adrese VOMCanada.com/xingguang.

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé
pravici je neskonalé blaho.
Žalm 16,11
Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz
21. června 2020 © BCP

