
Já budu jásotem oslavovat Hospodina… 

 
Máme Bibli? To je úžasná kniha. 
 
Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? 
Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. 
 
A já bych hned na začátku poprosil mojí Monču, aby nám řekla 
pár slov z příběhu o marnotratném synu z Luk. 15,11-32 (jak jí 
oslovila kniha s názvem – „Miluje mě“, kde je zmíněn tento 
příběh o Otci a dvou synech a je ukázáno na Boží Otcovské srdce 
v tomto příběhu.) 
 
Prosím… 
 
Na tomto příběhu je ukázáno… 
 
jaká je Boží Otcova láska k nám v Kristu Ježíši. Ukazuje, jak Bůh 
jedná v životě člověka. Jak jedná se mnou, s tebou. 
 
Boží slovo ukazuje na Boží záměr, pro můj a tvůj život. 
Co pro Boha znamenáš? – Bůh tě zná podle jména, ví kolik máš 
vlasů na hlavě. Bůh tě miluje! 
Je psáno: V Matouši 12:20 je psáno: Nalomenou třtinu nedolomí a 
doutnající knot neuhasí. 
 
Takové je Boží srdce! 
Plné lásky a milosrdenství. 
 
Toto vše je nám zjeveno v této knize knih – v Bibli – jaký je 
Bůh??? 
A otázka pro nás zní? Jaký je Bůh v mém, ve tvém životě. V knize 
tvého života? 
Jak znáš Boží srdce? – učíš se od něj? 
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, 



laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.  
 
Jak znáš jeho lásku? – Jak miluješ? 
„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí.“ 
To je největší a první přikázání.  
Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. 
 
Jak znáš jeho milosrdenství? – odpouštíš, prokazuješ sám 
milosrdenství? 
V Koloským 3:13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo 
něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 
 
Sám Král David to vyjádřil takto: Žalmy 23:6 Ano, dobrota a 
milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do 
Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. 
 
Ukázali jsme si jaký je Bůh k nám, ke mně, k tobě, jak je zjeven v 
této knize. Je také zjeven v knize našeho života? 
 
Máme být obrazem Božím, odrážet ve svém životě Boží slávu? (A 
to je proměna našich životů, tím odrážíme Boží slávu) 
Mohli bychom o tom hodiny a hodiny mluvit. 
Bible je kniha zjevení. – Dává nám poznat milujícího Boha a jeho 
záměry. 
A vše, co je tady napsáno, je proto, jak je psáno u Jana  3:16    | 
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 
Je to o lásce, záchraně a vztahu stvořitele ke svému stvoření. 
Bůh sám se dal poznat svému stvoření. A jak reaguje stvoření na 
poznání Boha? 
 
A to máme zapsáno ve Zj. 



 
Zjevení Janovo  5:13   A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod 
zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, 
jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na 
věky věků!“ 
 
Chvála a uctívání, díky a dobrořečení, čest a sláva i moc patří 
našemu Bohu. 
To je naše odpověď na poznání našeho Boha. 
 
Jako Izajáš pronesl:(úvodní verš!!!) 
 
Izajáš  61:10     |  Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k 
chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě 
pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, 
a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. 
(úvodní verš!!!) 
 
Jako Abakuk 
Abakuk  3:18     |  já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k 
chvále Boha, který je má spása. 
 
A Král David v žalmech? 
 
Žalmy  18:4  Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, 
byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. 
 
Žalmy  34:2  Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi 
bude znít vždy jeho chvála. 
 
Žalmy  71:8   Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě 
oslavuji. 
 
Žalmy  147:1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, 
rozkošná a líbezná je chvála. 



 
Žalmy  68:4  Spravedliví se však zaradují a jásotem budou 
oslavovat Boha, budou se radostně veselit. 
 
Co mi můžeme dát Bohu? Nemůžeme nic dát Bohu, jen než 
chválu a uctívání. 
 
A to je odpověď na Boží Otcovské srdce. 
 
Bůh nás stvořil ke svému obrazu, stvořil nás, abychom byli s ním 
ve vztahu, stvořil nás ke chvále své! 
Efezským  1:14    jako závdavek našeho dědictví na vykoupení 
těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. 
Chtěl bych se s vámi zamyslet nad chválou, jako takovou. 
Co říci: něco ke chvále… 
Chvála je o radosti, radujeme se před svým stvořitelem a 
vzdáváme mu díky za vše, co pro nás učinil. Ve chvále 
vyjadřujeme vděčnost, radost za spasení. Přicházíme s děkovným 
srdcem. 
Uctívání, tam ani tolik nejde o slova, je to niterní záležitost, je to 
hluboce mezi tebou a Bohem. U uctívání se někdy slova vytrácejí. 
 
Je mnoho věcí, zač našeho Pána Boha máme chválit? 
1Smím přijít před Boha (přijímá mě takového, jaký jsem)  
2Nezasloužená milost 
3Jeho každodenní vedení. 
4Spasení skrze oběť Ježíše Krista 
a další… 
 
Je taky několik způsobů, jak se dá vyjádřit chvála Bohu? 
1 Modlitbou 
2 Zpěvem 
3 Sbírka 
4 Tancem 
 



Zeptám se Vás, co se děje, když našeho Boha chválíme? Co 
můžeme prožívat? 
Při chvále: 
1 Přichází Boží přítomnost.(Bůh přebývá ve chválách svého lidu) 
2 Vstupujeme do Boží přítomnosti. 
3 Přichází slovo poznání, vidění, proroctví. 
4 Cítíme posilu, radost a pokoj skrze svá vyznání. 
A ještě bych se chtěl s vámi zamyslet nad jednou věcí: jak my 
prožíváme Boží blízkost při chvále. Nechává nás to v klidu? 
Anebo prožíváme zvláštní čas, zvláštní chvíli. (emoce) 
 
Ve chvále jsou emoce. 
V každém láskyplném vztahu jsou emoce. To známe ze života… 
Sám král David v emocích předstupoval před Boha. 
2. Samuelova 6,14 
A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom 
přepásán lněným efódem. 
2. Samuelova 6,5 
David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za 
doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citer, harf, 
bubínků, chřestítek a cimbálů. 
Bůh nás stvořil a dal nám emoce, abychom ho oslavovali a 
chválili. 
Chce, abychom k němu přistupovali ve chvále a uctívání a bez 
emocí to nejde, když si uvědomujeme jeho velikost, lásku, moc, 
milosrdenství, to co pro nás udělal, tak nás to nemůže nechat v 
klidu! 
 
Kolikrát jsem v pokání prožíval emoce, slzy se mi valily z očí, 
když jsem ležel na zemi a volal za spásu svého otce. A Bůh 
vyslyšel v krátké době mé volání a zas jsem prožíval v Boží 
přítomnosti nepopsatelné věci (emoce). 
 
Chvála a uctívání = podlehnutí emocím 
Zde je třeba si uvědomit „moc emocí” a přijmout, že emoce jsou 



darem od Boha. Je třeba si být vědom jejich omezení a předností, 
ne je démonizovat, ale ani nezbožšťovat.  
 
Někdy si představuji, jaké to asi bude v nebi, co nás tam čeká? 
O jedné věci vím, budeme společně chválit Boha. Jaké to asi 
bude? Co u toho asi budeme prožívat. 
Myslím si, že to bude silný zážitek!!! 
Zjevení Janovo  19:6  A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného 
zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, 
ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. 
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby 
Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, 
aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.  
 
Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu 
Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží. 
 
V nebi budeme chválit a uctívat svého Boha. Připravme se už tady 
na zemi a zakoušejme Boží přítomnost uprostřed nás. 
 
(svědectví o chvále k Bohu) Jak uctívá člověk člověka a jak my 
uctíváme Boha!!! Bohu patří chvála!!! 
Na závěr: 
Není to o tom, že všichni sedí, tak já budu taky sedět. Ani to není 
o tom, že bratr vedle mě stojí a já si taky stoupnu. Není to o tom, 
když někdo řekne: stoupněte si a vy si stoupnete a přitom to není 
v srdci. Tak je to prázdné – je to to náboženský úkon. 
Chvála a uctívání našeho Boha je jen mezi tebou a naším 
stvořitelem. Je tady Bůh a jsi tady ty. A jestli budeš sedět, stát, 
klečet, tančit před Bohem a budeš to mít v srdci, je to jen mezi 
tebou a Bohem. Je důležité se soustředit na Boha a ne na svého 
bratra, který stojí, sedí, či klečí. To není chvála, když se 
soustředíme na druhé. Chvála má být upřená směrem k nebi 
našemu Bohu… 
 



Mějme v tom svobodu. 
Je psáno:2. Korintským  3:17  Duch je tím Pánem, kde je Duch 
Páně, tam je svoboda. 
 
 
 
Izajáš  61:3  pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela 
na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo 
ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba 
Hospodinova“ k jeho oslavě. 
 
Amen. 


