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� Texty na tento týden - Fp 4:4–7; Joz 5:13–6:20; Ž 145; Sk 16:16–34; 2Pa 20:1–30 
 

� Základní verš 
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu �íkám, radujte se!“ (Fp 4:4) 
 

   Když se cítíme š�astní, je snadné radostn� zpívat a slavit Hospodina. Když se nám však neda�í, když 
procházíme údolím stín� a když jsou doléhající zkoušky t�žší, než dokážeme unést, tehdy je náro�né jen 
dýchat, natož zpívat radostí. A p�ece práv� tehdy pot�ebujeme – více než kdy jindy – chválit Boha, protože 
chvála nám pomáhá udržet si víru. 
   Chvála m�že ovlivnit i ty nejtemn�jší okolnosti. Pravd�podobn� nezm�ní, co se d�je kolem nás, má však 
moc zm�nit nás samotné i lidi kolem. M�že nám dát sílu �elit obtížným situacím. 
   Chvála je víra, která n�co d�lá. Ne vždy je to pro nás p�irozené. Ale když se oslava Boha stane sou�ástí 
našeho života, má moc zm�nit nás a dát nám sílu vít�zit. 
 

� Osnova lekce: 
   Jednou z nejp�ekvapiv�jších reakcí na problémy je radost (navzdory okolnostem), a také vd��nost  
a chválení Boha. V této lekci se ve sv�tle p�íb�h� p�ti biblických postav zam��íme na to, co taková 
chvála znamená, jaké pro ni m�žeme mít d�vody a co m�že v našem život� zm�nit. 
 

• Fp 4:4–7 - Pavel – chválení Boha uprost�ed trápení (ned�le) 
• Joz 6:1–5 - Jozue – chválení Boha p�ed hradbami Jericha (pond�lí) 
• Ž 145:1–10 - David – d�vody k chválení Boha (úterý) 
• Sk 16:24–31 - Pavel, Sílas a žalá�ník – chválení jako sv�dectví (st�eda) 
• 2Pa 20:18–22 - Jóšafat – chválení Boha tvá�í v tvá� nep�íteli (�tvrtek) 
 

NE 21. srpna – PODSTATA CHVÁLY 
Fp 4:4-7  „4Radujte se v Pánu vždycky, znovu �íkám, radujte se! 5Vaše mírnost a� je známa všem lidem. 
Pán je blízko. 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb� a prosb� d�kujte a p�edkládejte své žá-
dosti Bohu. 7A pokoj Boží, p�evyšující každé pomyšlení, bude st�ežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ 
 

PO 22. srpna – CHVÁLA BO�Í HRADBY 
Joz 6:1-5  „1Jericho se p�ed Izraelci d�kladn� uzav�elo; nikdo nevycházel ani nevcházel. 2Ale Hospodin 
�ekl Jozuovi: „Hle�, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. 3Vy všichni bojov-
níci obejdete m�sto vždy jednou kolem. To budeš d�lat po šest dní. 4Sedm kn�ží ponese p�ed schránou 
sedm polnic z beraních roh�. Sedmého dne obejdete m�sto sedmkrát a kn�ží zatroubí na polnice. 5Až 
zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný vále�ný pok�ik. 
Hradby m�sta se zhroutí a lid vstoupí do m�sta, každý tam, kde práv� bude.““ 
Joz 5:13-15  „13Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti n�mu stojí muž a má v ruce tasený me�. Jozue šel     
k n�mu a zeptal se ho: „ Pat�íš k nám nebo k našim protivník�m?“ 14Odv�til: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, 
práv� jsem p�išel.“ I padl Jozue tvá�í k zemi, klan�l se a otázal se: „Jaký rozkaz má m�j pán pro svého služebníka?“ 
15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpov�d�l: „Zuj si z nohou opánky, nebo� místo, na n�mž stojíš, je svaté.“ A Jozue 
tak u�inil.“ 
Joz 6:1-20  „1Jericho se p�ed Izraelci d�kladn� uzav�elo; nikdo nevycházel ani nevcházel. 2Ale Hospodin �ekl Jozuovi: 
„Hle�, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. 3Vy všichni bojovníci obejdete m�sto vždy jednou 
kolem. To budeš d�lat po šest dní. 4Sedm kn�ží ponese p�ed schránou sedm polnic z beraních roh�. Sedmého dne obejdete 
m�sto sedmkrát a kn�ží zatroubí na polnice. 5Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí 
všechen lid mohutný vále�ný pok�ik. Hradby m�sta se zhroutí a lid vstoupí do m�sta , každý tam, kde práv� bude.“ 6Jozue, 
syn Nún�v, tedy povolal kn�ze a na�ídil jim: „P�ineste schránu smlouvy a sedm kn�ží a� nese p�ed Hospodinovou schrá-
nou sedm polnic z beraních roh�.“  
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7Lidu �ekl: „Poj�te a obcházejte m�sto a ozbrojenci a� se ubírají p�ed Hospodinovou schránou.“ 8Stalo se, jak Jozue lidu 
na�ídil: Sedm kn�ží nesoucích sedm polnic z beraních roh� se ubíralo p�ed Hospodinem a troubilo na polnice a schrána 
Hospodinovy smlouvy šla za nimi. 9Ozbrojenci šli p�ed kn�žími troubícími na polnice a shromážd�ný zástup šel za schrá-
nou, šli a troubili na polnice. 10Jozue lidu dále p�ikázal: „Zdržíte se vále�ného pok�iku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde 
z vašich úst, až do dne, kdy vám na�ídím: Strhn�te pok�ik. Pak strhnete pok�ik.“ 11Na jeho pokyn obešla Hospodinova 
schrána m�sto jednou kolem. Pak šli do tábora a v tábo�e p�enocovali. 12Za �asného jitra p�inesli Jozue a kn�ží Hospodi-
novu schránu. 13Sedm kn�ží neslo p�ed Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních roh� a za pochodu troubilo na 
polnice. Ozbrojenci šli p�ed nimi a shromážd�ný zástup šel za Hospodinovou schránou; šli a troubili na polnice.            
14I druhého dne obešli m�sto jednou a vrátili se do tábora. To d�lali po šest dní. 15Ale sedmého dne za �asného jitra , 
hned jak vzešla jit�enka, obešli m�sto týmž zp�sobem sedmkrát; jen onoho dne obcházeli m�sto sedmkrát. 16Když obchá-
zeli po sedmé, zatroubili kn�ží na polnice a Jozue lidu na�ídil: „Strhn�te vále�ný pok�ik, nebo� vám Hospodin m�sto 
vydal. 17M�sto se vším všudy je klaté p�ed Hospodinem. Naživu z�stane jen nev�stka Rachab se všemi, kte�í jsou u ní        
v dom�, nebo� skryla posly, které jsme vyslali. 18Jenom se m�jte na pozoru p�ed tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni 
jako klatí, kdybyste vzali n�co klatého. P�ivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy. 19Všechno st�íbro    
a zlato i bronzové a železné p�edm�ty budou zasv�ceny Hospodinu, dá se to na Hospodin�v poklad.“ 20Když kn�ží zatrou-
bili na polnice, lid strhl vále�ný pok�ik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pok�ik. Hradby se zhroutily a lid 
vstoupil do m�sta, každý tam, kde práv� byl. Tak dobyli m�sto.“ 
Ž 66  „1Pro p�edního zp�váka, žalmová píse� . Hlahol Bohu, celá zem�! 2P�jte žalmy k sláv� jeho jména, jeho chválu 
ši�te chvalozp�vem. 3�ekn�te Bohu: Jakou báze� vzbuzují tvé �iny! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou p�íze� i tví 
nep�átelé. 4A� se ti klaní celá zem� a zpívá ti žalmy, a� zpívá žalmy tvému jménu. 5Poj�te, pohle�te na Boží skutky, tím, co 
koná mezi lidskými syny, vzbuzuje báze�. 6Mo�e obrátil v souš, �eku p�ešli suchou nohou; radujme se tady z n�ho! 7V��n� 
vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci a� se nevyvyšují! 8Dobro�e�te, národy, našemu 
Bohu, zvu�n� rozhlašujte jeho chválu. 9Zachoval nás p�i život�, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. 10Ano, zkoušel jsi nás, 
Bože, prot�íbil jsi nás, jako se t�íbí st�íbro: 11zavedls nás do lovecké sít�, t�žké b�emeno jsi nám na bedra vložil. 
12Dopustils, že �lov�k nám po hlavách jezdil, šli jsme ohn�m, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho . 13Vstoupím 
se zápalnou ob�tí do tvého domu, splním ti své sliby, 14jež moje rty vyslovily, jež v soužení vy�kla moje ústa. 15V ob�� 
zápalnou ti p�inesu to nejtu�n�jší, s ob�tním dýmem z beran� p�ipravím skot i kozly. 16Poj�te, slyšte, všichni bohabojní, 
budu vám vypráv�t, co mi B�h prokázal. 17Svými ústy jsem volával k n�mu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. 18Kdybych se 
snad upnul srdcem k ni�emnosti, byl by m� Panovník nevyslyšel. 19B�h však slyšel, mé modlitb� v�noval pozornost. 
20Požehnán bu� B�h, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodep�el.“ 
Žd 11:30  „Izraelští v��ili, a proto p�ed nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.“ 
 

ÚT 23. srpna – ŽIVOT NAPLN�NÝ CHVÁLOU 
Ž 145:1-10  „1Chvalozp�v David�v. 2Po všechny dny ti chci dobro�e�it a tvé jméno chválit nav�ky a na-
vždy. 3Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Všechna pokolení chválí 
tvoje skutky zp�vem, hlásají tvé bohatýrské �iny. 5Tvoje velebnost je d�stojná a slavná, chci p�emýšlet o 
tvých divuplných dílech. 6Všichni budou mluvit o tvých mocných, báze� vzbuzujících skutcích, i já budu 
vypravovat o tvé velikosti. 7Budou ší�it vše, co p�ipomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi 
spravedlivý. 8Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírn� milosrdný. 9Hospodin je ke všem 
dobrotivý, nade vším, co u�inil, se slitovává. 10Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti 
tvoji v�rní dobro�e�í.“ 
Ž 145:11-21  „11A� hovo�í o tvém slavném kralování, a� promluví o tvé bohatýrské síle, 12aby lidem uvád�li ve známost 
tvé bohatýrské �iny a slávu a d�stojnost království tvého. 13Tvoje království je království všech v�k�, tvoje vláda p�e�ká 
všechna pokolení. 14Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté nap�imuje. 15O�i všech s nad�jí vzhlížejí k tob� 
a ty jim v pravý �as dáváš pokrm, 16otvíráš svou ruku a ve své p�ízni sytíš všechno, co žije. 17Hospodin je spravedlivý ve 
všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. 18Hospodin je blízko všem, kte�í volají k n�mu, všem, kdo ho 
volají opravdov�. 19Vypl�uje p�ání t�ch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. 20Všechny, kdo ho milují, 
Hospodin ochra�uje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. 21Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho p�esvatému jménu 
bude dobro�e�it všechno tvorstvo nav�ky a navždy.“ 
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ST 24. srpna – CHVÁLA JAKO SV�DECTVÍ 
Sk 16:24-31  „24On je podle toho rozkazu zav�el do nejbezpe�n�jší cely a pro jistotu jim dal nohy do klá-
dy. 25Kolem p�lnoci se Pavel a Silas modlili a zp�vem oslavovali Boha; ostatní v�z�ové je poslouchali. 
26Tu náhle nastalo veliké zem�t�esení a celé v�zení se ot�áslo až do základ�. Rázem se otev�ely všechny 
dve�e a všem v�z��m spadla pouta. 27Když se žalá�ník probudil a uvid�l, že jsou všechny dve�e v�zení 
otev�ené, vytasil me� a cht�l se zabít, protože myslel, že mu v�z�ové uprchli. 28Ale Pavel hlasit� vyk�ikl: 
„Ned�lej to! Jsme tu všichni!“ 29Tu žalá�ník rozkázal, aby mu p�inesli sv�tlo, vb�hl dovnit� a pln strachu 
padl p�ed Pavlem a Silasem na kolena. 30Pak je vyvedl ven a �ekl: „Bohové a páni, co mám d�lat, abych 
byl zachrán�n?“ 31Oni mu �ekli: „V�� v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém dom�.““ 
Fp 1:29.30  „29Nebo� vám je z milosti dáno netoliko v Krista v��it, ale pro n�ho i trp�t; 30vedete týž zápas, jaký jste u mne 
vid�li a o jakém nyní slyšíte.“ 
 

�T 25. srpna – CHVÁLA JAKO VÍT�ZNÁ ZBRA� 
2Pa 20:18-22  „18Nato Jóšafat padl na kolena tvá�í k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli 
p�ed Hospodinem a klan�li se mu. 19Potom povstali lévijci z Kehatovc� a Kórachovc�, aby chválili Hos-
podina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. 20Za �asného jitra vytáhli na tekójskou pouš�. Když vychá-
zeli, Jóšafat se postavil a �ekl: „Slyšte m�, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! V��te v Hospodina, svého 
Boha, a budete nepohnutelní; v��te jeho prorok�m a bude vás provázet zdar.“ 21Po porad� s lidem roze-
stavil p�ed Hospodinem zp�váky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli p�ed ozbrojenci a provolávali: 
„Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je v��né.“ 22V ten �as, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal 
Hospodin zálohy proti Amónovc�m a Moábc�m i proti ho�e Seíru, proti t�m, kte�í p�itáhli na Judejce,     
a byli poraženi.“ 
2Pa 20:1-17  „1Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi n�kte�í z amónských spojenc� do války proti 
Jóšafatovi. 2Tu p�išli a oznámili Jóšafatovi: „Vytáhlo proti tob� veliké množství z krajin za mo�em, od Aramejc�. Hle, 
jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí.“ 3Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku p�st. 
4Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských m�st p�išli hledat Hospodina. 5Jóšafat 
stanul ve shromážd�ní Judejc� a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinov� dom� p�ed novým nádvo�ím 6a �ekl: „Hospodine, 
Bože našich otc�, cožpak nejsi ty B�h na nebi, který vládne nade všemi královstvími pronárod�? Máš v rukou moc          
a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nem�že zp��ovat. 7Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této zem� p�ed 
Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji nav�ky potomk�m Abrahama, svého p�ítele. 8Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni 
tvému jménu. �ekli: 9‚Jestliže na nás p�ijde n�co zlého, me� soudu, mor �i hlad, postavíme se p�ed tento d�m a p�ed tebe, 
protože v tomto dom� dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tob� volat, a ty nás vyslyšíš a zachráníš.‘ 10A nyní pohle� 
na Amónovce a Moábce i na horu Seír, kudy jsi Izraeli nedovolil projít, když p�icházel z egyptské zem�; uhnul od nich      
a nevyhladil je. 11Hle, jak nám odplácejí. P�itáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které jsi nám ur�il. 12Bože náš, což je 
nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme d�lat, proto 
vzhlížíme k tob�.“ 13Všichni Judejci stáli p�ed Hospodinem i se svými d�tmi, ženami a syny. 14Tu sestoupil uprost�ed 
shromážd�ní duch Hospodin�v na Jachzíela, syna Zekarjáše, syna Benajáše, syna Jeíela, syna Matanjášova, lévijce ze 
syn� Asafových, 15a ten pravil: „Pozorn� naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty , králi Jóšafate. Toto 
vám praví Hospodin: ‚Nebojte se a ned�ste se tohoto velikého množství.‘ Boj není váš, ale Boží. 16Zítra proti nim sestupte, 
až budou vystupovat do Svahu kv�t�. Potkáte je na konci úvalu sm�rem k poušti Jerúelu. 17Vy p�itom bojovat nemusíte. 
Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, st�jte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a ned�ste se a zítra 
proti nim vytáhn�te! Hospodin bude s vámi.““ 
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PÁ 26. srpna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 15. kapitolu „Král, který d�v��oval Bohu“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 190–203; OSU 73–
78) a 45. kapitolu „Pád Jericha“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 487–498; NUD 232–237). 
   „U�me proto svá srdce i ústa velebit Boha za jeho nekone�nou lásku. U�me se d�v��ovat a mít nad�ji       
a t�šme se ve sv�tle, které zá�í z golgotského k�íže. Nikdy bychom nem�li zapomínat, že jsme d�tmi nebes-
kého Krále, syny a dcerami Pána zástup�. Naší p�edností je, že m�žeme klidn� spo�inout v Bohu.“ (MH 
253; ŽNP 131) 
   „Chválím a vyvyšuji Pána a chci, abyste to d�lali spolu se mnou. Chvalte Pána, i když upadáte do temno-
ty. Chvalte ho dokonce i v pokušení. Apoštol �íká: Radujte se v Pánu vždycky, znovu �íkám, radujte se! 
Vnese to snad do vašich rodin smutek a temnotu? Ne, práv� naopak – slune�ní paprsky. Na�erpáte tak         
z tr�nu slávy paprsky v��ného sv�tla a budete je ší�it kolem sebe. Zapojte se do tohoto díla a ši�te toto sv�tlo 
a život kolem sebe – nejen na své cest� životem, ale také na životní cest� t�ch, se kterými se setkáváte. 
Vaším cílem a� je u�init je lepšími, pozdvihnout je, poukázat jim na nebe a slávu a vést je k tomu, aby 
usilovali – víc než o cokoli pozemského – o v��né hodnoty, nesmrtelné d�dictví a nepomíjitelné bohatství.“ 
(2T 593) 

 
� 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Jakou roli hrají spole�né chvály v život� v��ícího �lov�ka? Jak byste charakterizovali chvály b�hem vaší 
sobotní bohoslužby? Jak vám pomáhají zachovat si v�rnost a d�v�ru i ve zkouškách a potížích? V �em jsou 
povzbuzením? Pokud ne, co m�žete ud�lat, aby se to zm�nilo? 
 

2. Co znamená chválit Pána, „i když upadáte do temnoty“, nebo „dokonce i v pokušení“? Jak nám chvály 
mohou pomoci zvládnout náro�né situace? 
 

3. Pod�lte se o zkušenosti, které máte s vlivem chval na váš život a na vaši víru. Co se m�žete nau�it z va-
šich zkušeností? 
 

4. Vyberte si jako t�ída jeden oslavný žalm a p�e�t�te si jej. Co vás nau�il o chvále? Jaký vliv mají chvály na 
vaši víru? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

� 
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Život napln�ný chválou 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2022 - verše         

Život napln�ný chválou Týden od 21.08. do 27.08. 
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2Pa 20:23-30  „23Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatel�m hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak 
skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy. 24Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na pouš�        
a obrátili se sm�rem k tomu shluku, spat�ili jen mrtvá t�la ležící na zemi; nikdo nevyvázl. 25Pak p�išel Jóšafat a jeho lid 
posbírat ko�ist. Našli tam u mrtvých t�l množství majetku a vzácné výzbroje; získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. 
Ko�ist sbírali t�i dny, tak byla hojná.  26	tvrtého dne se shromáždili v dolin� Beraka (to je Dobro�e�ení) , protože tam 
dobro�e�ili Hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobro�e�ení až dodnes.  27Potom se všichni muži judští i jeruza-
lémští s Jóšafatem v �ele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je Hospodin naplnil radostí z vít�zství nad nep�áteli. 
28P�išli s harfami, citerami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. 29Strach p�ed Bohem dolehl na království 
všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti nep�átel�m Izraele. 30Jóšafatovo království žilo v míru a jeho B�h 
mu dop�ál klid na všech stranách.“ 
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