
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

CHVALTE PÁNA! (Ž 147,1-20) 
Radost z Boží péče a dobroty 

 

Bohu patří naše chvála za to, že se ujímá svého lidu. Bůh má v něčem 

zalíbení, zatímco některé skutečnosti ho netěší. A Bůh vysílá: své 

požehnání, sníh, své slovo, které má moc nejenom pohnout přírodou, ale 

také pohnout lidským srdcem a zachránit lidskou duši. Haleluja!  
 

Text Písma: 
1Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. 

2Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, 3uzdravuje ty, kdo jsou 
zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. 4On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. 

5Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. 6Hospodin se ujímá 
pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. 

7Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, 
8tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst 

trávě, 9tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. 10Netěší ho síla 
koně, nemá zalíbení v svalech muže. 11Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo 

čekají na jeho milosrdenství. 
12Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha!  

13On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. 14Na tvém území ti zjednal 
pokoj, bělí pšeničnou tě sytí. 15Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. 16Dává sníh jak 

vlnu, sype jíní jako popel. 17Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu? 
18Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. 19Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení 
svá a soudy Izraeli. 20Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja. 

  

Otázky ke kázání:  

1. Jaké rány Bůh s radostí a láskou obvazuje?  

2. V čem Bůh nenachází zalíbení? 

3. Kam a s čím Bůh vysílá nás? 
 

BOHU PATŘÍ CHVÁLA CELÉHO JEHO STVOŘENÍ 

 Proč má celé stvoření chválit Boha? 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 150,6 
 



 

 

I. BŮH SE UJÍMÁ (V. 1-6) 

 Koho Bůh povolává jménem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 5,13; Ab 3,17-18; Jk 1,1; Zj 7,9;  
 

II. BŮH MÁ ZALÍBENÍ (V. 7-11) 

 Jak se Bůh stará o své stvoření? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ř 8,28; 2K 12,9; Žd 11,32; 2S 5,24; Sk 16,6-9; 
 



 

 

III. BŮH VYSÍLÁ (V. 12-20) 

 Jak k nám Bůh posílá své slovo? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ez 36,26; Ř 1,16-17; Iz 55,10-11; Jr 23,29; Ko 3,16 
 

 

 

  

 

 
   ÁMOS, DĚLOSTŘELEC, DŘINA, 

EDÉM, FIALA, FOND, GYPS, HLOD, 

KAKAO, KYPR, LANGOBARD, 

LETOPISY, MOMENTY, 

MOTOCYKLY, NEURITIDA, OCÚNY, 

ODVDĚK, OKNO, PÁDY, POPRSÍ, 

PROFIL, PYSK, ROHOŽ, RYBA, ŘEVY, 

SEDY, SLÁVA, STENOGRAF, TRUC, 

ÚDAJ, URNY, ÚŘAD, ÚSEČKA, 

ÚSTUPEK, ÚTLÝ, UVIDĚT, 

VČELOJED, VEKTOR, VJEZD, ZÁVĚS 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 2,8 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Modlitební setkání v kanceláři (Ž 147). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 

 

Súdán: Zrušení zákonů postihujících odpadlictví 

Po více než třiceti letech vlády islamistů byl v Súdánu schválen balíček 

legislativních reforem. Dvěma hlavními změnami jsou zrušení trestu veřejného 

bičování a konec postihování ‚odpadlictví‘ od islámu. Další úpravy se týkají 

konzumace alkoholu nebo mrzačení žen. Ženy také nově mohou cestovat samy 

s dětmi, aniž by k tomu potřebovaly výslovný souhlas manžela. 

„Zrušíme všechny zákony porušující lidská práva v Súdánu,“ prohlásil 

ministr spravedlnosti Nasredín Abdulbárí a naznačil tak, že je možné očekávat 

další kroky. Poznamenal, že změny mají chránit práva nemuslimů, kteří tvoří 

přibližně tři procenta z celkového počtu obyvatel země. Změny jsou 

pokračováním procesu zavádění reforem oznámených letos v dubnu. 

 

 

 

 

 

 
 

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší 

moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci 

oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 

Koloským 3,16 


