BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
KAŽDÝ MÁ DŮVOD CHVÁLIT BOHA (Ž 117,1–2)
Bůh prokazuje své milosrdenství každému člověku
Nejprve si vysvětlíme příkaz ke chvále, a co z něj vyplývá, dále se
zaměříme na rozsah tohoto příkazu, protože všichni lidé mají chválit
Hospodina, a nakonec se podíváme na důvod, na vysvětlení toho, proč
všichni lidé a všechny národy mají chválit Boha.
Text Písma – Žalm 117,1–2 ČEP:
1Chvalte

Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, 2neboť se nad
námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
KRAL:
1Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé. 2Neboť jest rozšířeno nad
námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.
ČSP:
1Chvalte Hospodina, všechny národy, oslavujte ho, všichni lidé, 2neboť je mocné nad
námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost [trvá] navěky. Haleluja!
B21:
1Chvalte Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! 2Jeho láska k
nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!
Pavlík:
1Velebte Hospodina, všechny národy, vychvalujte ho, všechny rody, 2neboť se nad
námi vzmohla jeho laskavost a věrnost Hospodinova trvá navždy. Velebte Jáha!
Jeruzalémská Bible:
1Chvalte Jahva, všechny národy, oslavujte ho, všechny země! 2Mocná je jeho láska k
nám, na věky jeho pravda.

Otázky ke kázání:
1. Jak máme chválit Boha svými ústy?
2. Jak Bůh požehnal celému světu?
3. Jak se projevuje Boží milosrdenství?

I.

PŘÍKAZ

 Co má dělat každý člověk ve vztahu k Bohu?

Biblické odkazy:
 Gn 12,15; Př 12,8; Př 20,14; Ž 148,1-2.13; Ž 111,1; Mt 12,34; Ž 145,3-6; Ž 146,1; Ž 119,175;
Ž 149,3; Lk 10,27; Ko 3,16; Kaz 8,15; Pře 27,9; Ž 104,15

II. ROZSAH
 Komu všemu je určen příkaz chválit Boha?

Biblické odkazy:
 Ž 147; 19-20; Gn 12,3; Ř 4,13; Zj 5,9; Zj 7,9; Mt 1,1; Lk 24,47; Mt 12,21; J 1,12; Sk 4,12;
Sk 28,28; Sk 13,48; Ř 1,16-17;

III. DŮVOD
 Proč mají všichni lidé důvod chválit Boha?

Biblické odkazy:
 Ž 147,7-9; Ž 19,2; Pl 3,22-23; J 6,37; Mt 26,40; Ř 1,20-21
Osmisměrka
APATIE, BALADY, BLATO, BREPTA,
BŘEH, BULLETIN, ČTVRTLETÍ,
DEBL, DEKL, HANÁ, HISTOLOGIE,
HOUSKA, ILJA, JISTOTA, JUKANÁ,
KASY, KEUI, KŘEČ, LAŇKA,
LHOTKA, OBEC, OBSAH, OHAŘ,
OHAVA, PENTLE, PEPA, PLESY,
POLSKO, POTĚŠENÍ, PSAVOST,
ROSA, SANATORIA, SLOH, SOKOVÉ,
ŠLAPAT, TESK, UREUS, VRSTVA,
ZÁPLAVY, ŽEZLO

Tajenka Ž 150,6
_________________________

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: Razie v prostorách křesťanské střední školy
4. září v ranních hodinách se uskutečnila razie na křesťanské střední hudební
škole Maj-c’ ve městě Charbin v čínské provincii Chej-lung-ťiang. Do akce se
zapojili policisté, představitelé výboru pro náboženské záležitosti a také zástupci
okresního školského úřadu. Všichni přítomní zaměstnanci školy a studenti byli
zadrženi.
Den před akcí ředitele Sü neurčitě varoval majitel bytu – konkrétně mu řekl,
že se „blíží zkouška“. Součástí razie bylo také zabavování majetku – policisté
odvezli mimo jiné pianina, počítače a různé dokumenty. Studenti a většina
zaměstnanců byli propuštěni na svobodu po čtyřiadvacetihodinovém zadržování.
Podle poslední zprávy však není známo, co se stalo s ředitelem Sü ani kde se
nachází. Podle informací osobního přítele policisté v minulosti prohledávali byt
pana Sü již šestkrát. Kromě toho mu byl odposloucháván telefon.
Křesťané z několika společenství se snaží sehnat právníka, který by zastupoval
ředitele i školu. Škole potenciálně hrozí trest za „nelegální výuku“ související s
financováním, protože studenti platli školné. Studenti jsou navíc mladší 18 let,
takže připadá v úvahu i obvinění ze „svádění nezletilých k náboženství“.

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.
2. Korintským 3,18
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