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STVOŘENI K UCTÍVÁNÍ 
 
Ten lid jsem utvořil pro sebe: budou vypravovat moji chválu. (Iz 43:21) 
On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny 

před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství 

skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém 
milovaném Synu. (Ef 1:4-6)  
V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který 

působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří 
jsme již předtím doufali v Krista. (Ef 1:11-12) 
 

♥ Proč jsi stvořen?  
♥ Co je tvým nejvyšším povoláním?  
♥ Co budeš dělat po celou věčnost? 

 
Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své 
mysli a z celé své síly. (Mk 12:30) 
My milujeme, neboť on první miloval nás. (1J 4:19) 
Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. (Ž 18:2) 
 

♥ Chvála a uctívání není o technice, ale o vztahu lásky k nebeskému Otci a jeho 
Synu Ježíši Kristu. 

♥ Proč miluješ Hospodina? 
 
Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. (Ž 22:4) [B21: uprostřed chval] 

 
♥ Kde Bůh přebývá? 

 
Přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; 

vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se 
mu klanět v duchu a pravdě. (J 4:23-24)  
 

♥ Jaká hodina již nastala? 
♥ Koho v tomto světě hledá nebeský Otec? 
♥ Jak se projevují praví ctitelé? 
♥ Jak máš uctívat Boha? Co to prakticky znamená? 

 
On [Duch Pravdy] mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. (J 16:14) 
Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v 

němž voláme: Abba, Otče! (Ř 8:15) 
 

♥ Kdo tě uvede do uctívání v duchu a pravdě? 
 
Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo sestupují do říše ticha. Ale my 
budeme dobrořečit Hospodinu od nynějška až navěky. Haleluja! (Ž 115:17-18) 
 

♥ Kdo nechválí Hospodina? 
♥ Jsi živý nebo mrtvý? 
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OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K BOHU 
 
Opona bude pro vás oddělovat svatyni od nejsvětějšího místa. (Ex 26:33) 
A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů. (Mt 27:51) 
 

♥ Kdo přebývá ve svatyni svatých? 
♥ Proč byla Boží přítomnost oddělena od lidí oponou? 
♥ Kdy se opona svatyně roztrhla? 
♥ Co to pro tebe znamená?  
♥ Je to pro každý den a každou chvíli nebo jen pro neděli na shromáždění? 
♥ Co pravděpodobně farizeové dělali po tomto roztržení opony? Proč? 

 
Ať se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou. (Ex 23:15) 
 

♥ S čím vstupujeme do Boží přítomnosti? 
 

• 1Tm 2:5-6; Žd 9:11-15; 12:24 
 
 
 
 
 

• Ž 100:1-5; 95:1-2 
 
 
 
 
 
 

Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou 

krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo, 

a když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým 

srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým 

čistou vodou. (Žd 10:19-22) 
 

♥ Jak máme přicházet do Boží přítomnosti? 
♥ Co to je ta nová a živá cesta? 

 

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, 

držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi 

nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel 

zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k 

trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý 
čas. (Žd 4:14-16) 
 

♥ Co to je trůn milosti? 
♥ Jak máme k tomuto trůnu milosti přistupovat? 
♥ Co před trůnem milosti máme přijmout? 
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DĚKOVÁNÍ - CHVÁLA - UCTÍVÁNÍ 
 

Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami! 

Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, protože Hospodin je 

dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do 
pokolení. (Ž 100:4-5) 
 
Mojžíšův stánek je pro nás symbolickým předobrazem: Do Boží 
přítomnosti vstupujeme skrze děkování a chválu. Děkujeme za to, co nám 
dává a co činí. Chválíme ho pro to, kým je - pro jeho charakter. Uctívání je 
klanění v jeho přítomnosti, kdy v duchu zakoušíme jeho velikost, svatost, 
bázeň a lásku. Odpočíváme v jeho náruči a nasloucháme jeho hlasu…  

 
Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v 

jednom těle. A buďte vděčni. Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší 

moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých 

srdcích chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoli činíte slovem 

nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. (Ko 
3:15-17) 
 

♥ Jak se projevuje vděčnost? Co vděčnost způsobuje? 
♥ Co je opakem vděčnosti? 
♥ Jakými dvěma pravidly se máme řídit ve všem, co činíme? 

 
Haleluja! Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi otroci, kteří stojíte v 

domě Hospodinově, v nádvořích domu našeho Boha! Chvalte Hospodina, neboť 
Hospodin je dobrý, opěvujte jeho jméno, neboť je líbezné! (Ž 135:1-3) 
  

♥ Co vyjadřují Boží jména? Jaká jména Boží znáš? 
♥ Proč máme chválit Hospodinovo jméno? 
♥ Stačí ti stát jen na nádvoří? 

 
Pojďme, jásejme Hospodinu, hlaholme skále své spásy! Vstupme před něj s 

chvalami, hlaholme mu písněmi! Vždyť Hospodin je velký Bůh a velký král nade 

všemi bohy! V jeho rukou jsou končiny země, patří mu i vrcholky hor. Jemu patří 

moře - on je udělal, souš vytvořily jeho ruce.  

Pojďme, klaňme se, skloňme se, poklekněme před Hospodinem, který nás 

učinil. Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy, ovce jeho rukou.  

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako v den 

Massy v pustině, kde mě vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě, přestože viděli mé 

skutky. Čtyřicet let jsem se s tím pokolením trápil. Řekl jsem si: Je to lid, který 

bloudí srdcem - ti mým cestám neporozuměli. Tak jsem se ve svém hněvu zapřisáhl: 
Nevejdou do mého odpočinutí. (Ž 95:1-11) 
 

♥ Když začneš s děkováním a chválou, vstoupíš do uctívání, kdy už ani nepotřebuješ 
slova. Znáš to? Zakoušíš to? Na co reaguješ při uctívání? 

♥ Proč je uctívání vyjádřeno slovem „klanění“? Proč je postoj našeho těla tak 
důležitý? Proč je uctívání vyvrcholením chval?  

♥ Do čeho by vešli Izraelci, kdyby uctívali Boha a nezatvrdili svoje srdce? 
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 uctívání 
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děkování 
 

Ježíš je brána 
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ŽIVOTNÍ STYL CHVAL 
 
Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť 

živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A 

nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste 
mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (Ř 12:1-2) 
 

♥ K čemu a proč jsme vybízeni? 
♥ Jaký je rozdíl mezi živými a mrtvými oběťmi? 
♥ Jak se projevuje rozumná služba Bohu? 
♥ Proč naše chvála souvisí s celým naším životem? 
♥ Co to znamená „nepřipodobňovat se tomuto věku“? 
♥ Jak se máme proměňovat? A jak máme obnovovat svoji mysl? 
♥ Co pozná člověk s proměněnou myslí? 

 
A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem, mluvíce k 

sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem 

zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána 

Ježíše Krista Bohu a Otci, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. (Ef 
5:18-21) 
 

♥ Jak se máš naplňovat Duchem? (je zde popsáno 7 činností…) 

 
 

♥ Čí je to zodpovědnost, abys byl plný Ducha svatého? 
 
Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal 

mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, 

vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy 

přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící 

na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, 

závoj (oděv) chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby 

spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. (Iz 61:1-3) 
Velice se budu veselit v Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, protože 

mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. Jsem jako 

ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. 
(Iz 61:10) 
 

♥ Jakými duchovními rouchy nás Bůh obléká? 
♥ Jak toto svatební roucho mohu přijmout? Proč je tak důležité? (Mt 22:11-12) 
♥ Jak se to projeví, když v tomto duchovním oblečení chodím? 

 
Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, tví věrní ať jásají! (Ž 132:9) 
Jeho kněze oději spásou, jeho věrní budou radostně jásat. (Ž 132:16) 
 

♥ V Kristu jsme královským kněžstvem (Ex 19:5-6; 1Pt 2:9; Zj 1:6; 5:10) a jako 
kněží sloužící Bohu máme být správně oblečeni.  
Jak? Co to prakticky znamená? 
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OBĚŤ DĚKOVÁNÍ A CHVAL 
 
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen 
Ducha nezhášejte. (1Te 5:18-19 ČEP) 
 

♥ Jaká je Boží vůle pro tvůj život? 
♥ Existuje situace, ve které bys nemohl děkovat Bohu? 
♥ Co uhašuje nevděčnost? 
♥ Za jakých okolností Boží lidé chválili Hospodina a co to vypůsobilo? 

• 2Pa 20:1-30 
• Jon 2:1-11 
• Sk 16:11-40 

 
Skrze něho [Krista] tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, 

vyznávajících jeho jméno. A nezapomínejte činit dobře a sdílet se (doslova: mít 
společenství [koinónias]), neboť takové oběti se Bohu líbí. (Žd 13:15-16) 
 

♥ Jaké oběti se Bohu líbí? 

♥ Jak často máme Bohu přinášet oběť chval? 

♥ Jaké je tvoje ovoce rtů? 

 
I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole 

nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v 

Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, 

činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. (Abk 3:17-19) 
 

♥ Proč chválíme Hospodina? 
♥ Jaké rozhodnutí udělal prorok? 

 
Obětuj Bohu oběť díků, plň své sliby Nejvyššímu! Volej mě v den soužení, vytrhnu tě 

a ty mě budeš oslavovat. Ten, kdo obětuje oběť díků, ten mě oslaví. Kdo napraví 
svou cestu, tomu ukážu Boží spásu. (Ž 50:14-15.23) 
 

♥ Co máš dělat ve dni soužení? 
♥ Čím oslavíš svého Boha? 

 
Co prakticky znamenají následující duchovní oběti? Nezapomeň, že pro oběť je 
charakteristické to, že nás vždy něco stojí! 
 

• oběť díků a vzývání Hospodinova jména (Ž 116:17) 
• oběť chvály (Žd 13:15) 
• oběť radostných výkřiků (Ž 27:6) 
• dobrovolné oběti mých úst (Ž 119:108) 
• oběť modlitby a pozdvižení mých dlaní (Ž 141:2) 
• oběť naslouchání (Ž 40:7) 
• oběť zkroušeného ducha (Ž 51:19) 

 
Nic, na čem je vada, nebudete přinášet, neboť byste nedošli zalíbení. (Lv 22:20)  
 

♥ Jaká oběť je dokonalá bez vady a poskvrny? (1P 1:19; Žd 11:4) 
♥ Proč máme Bohu přinášet oběti bez vady? Co to znamená? Jak dnes vypadají 

oběti, na kterých je vada? (Lv 22:18-25) 
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BOŽÍ PŘÍTOMNOST 
 

Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že já 

Hospodin jsem jejich Bůh, který jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval 
uprostřed nich. Já Hospodin jsem jejich Bůh. (Ex 29:45-46) 
 

♥ Proč Bůh vyvedl Izraelce ze zajetí a proč tebe Bůh vyvedl z moci hříchu?  
 

Boží přítomnost můžeš prožívat pouze v přítomnosti. Nemůžeš žít z minulosti ani z 
budoucnosti. Ani nestačí, že jsi někdy zažil Boží přítomnost. Potřebuješ se naučit ji 
prožívat neustále teď v přítomnosti, jinými slovy chodit v Boží přítomnosti. Je to více než 

jen nějaký pocit. Je to vědomí Boží blízkosti, přízně a lásky ve tvém znovuzrozeném 
duchu. Tvoje duše a tělo mohou procházet nepříjemnými těžkostmi, avšak ve svém duchu 
můžeš silně vnímat Pánovu přítomnost. Potřebujeme Boží přítomnost - vědomí Boží 
blízkosti - jako ryba vodu. Pokoj a radost ve tvém nitru má poté jistě i vliv na tvou duši a 
tvé tělo. Boží přítomnost zažíváme tedy především ve svém duchu a je zcela nezávislá na 
okolnostech, kterými procházíme. Pán nám zaslíbil, že bude s námi po všechny dny až do 
skonání světa (Mt 28:20). Proč tedy hledat Boží přítomnost, když je Bůh stále s námi? 
Jedna věc je zaslíbení Boží přítomnosti a druhá věc je zakoušení její povzbuzující a 

proměňující moci.  
 

♥ Co zemřelo při pádu člověka? (Gn 2:17) 
♥ Co se znovu narodilo při přijetí Pána? (J 3:5-6) 

 

Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. (1K 6:17) 
Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. (J 4:24) 
 

♥ Jsme duchovní bytosti. Jak se dotýkáme Boha? 
 

Pro hledání Boží přítomnosti neexistuje nějaká metoda či mechanismus, ale je to 
organické rozvíjení vztahu s milujícím Pánem. Nejde také o to jen něco jednorázově 
zakusit, ale zůstávat v tom. Je to něco, co nemáme ve své moci, proto to můžeme pouze 
v pokoře hledat. A Pán se nám chce nechat nalézt! Když mě budete volat, půjdete a 

budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud 
mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. (Jr 
29:12-14) 
 

Následuje přehled činností, které nám mohou pomoci vstoupit do Boží přítomnosti a 

zůstávat v ní: 

• učinit pokání z konkrétních hříchů (uznat a vyznat vinu) (Sk 2:38-39) 
• dát do pořádku vztahy s druhými (pokání a odpuštění) (Mt 6:14-15) 
• chodit po Božích cestách (navrátit se do Boží vůle a poslání) (Př 10:29; Sk 5:32) 
• vděčnost, chvála, uctívání (Ž 100:4) 
• rozjímání nad Božím slovem (Př 1:23; Iz 59:21) 
• naslouchání, ztišení, očekávání na Boha (Ž 65:2; Iz 30:15) 
• modlitba v jazycích (1K 14:4) 
• připomínání si jeho skutků (svědectví) (Ž 71:16-18) 
• poslech dobré hudby („soaking“ – nasávání) (2Kr 3:15) 
• rozjímání v přírodě nad stopami Stvořitele ve stvoření (Ř 1:20) 

 

♥ Popiš svoje zkušenosti se zakoušením Boží blízkosti? Při čem z předešlého 
seznamu jsi zakoušel Boží přítomnost? 
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ROZLIČNÉ PROJEVY CHVAL A UCTÍVÁNÍ 
 

Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od 

Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte 
tedy svým tělem Boha [varianta: ve svém těle a ve svém duchu, což obojí je Boží.] (1K 
6:19-20) 

♥ Čím máme Boha oslavovat? 
♥ Komu patří tvoje tělo a celá tvoje osobnost? 

 
V Bibli nacházíme jasný vzor chvály a uctívání a způsoby, jak je projevit: 
 

• mluvení a zpěv (Ž 40:4; 47:7-8; 81:3; Iz 5:1; Neh 12:46; Žd 13:15) 
• radostný křik a jásání (Ž 5:11; 27:6; 47:6; 81:2; Ezd 3:11-13) 
• jásavý hlahol (Ž 95:1; 98:4; 100:1-2) 
• veselé výskání (Iz 35:10; 51:11) 
• radování se (Ž 149:2; Iz 61:3; Fp 4:4; Neh 12:43; Abk 3:18; Sf 3:17) 
• smích (Ž 126:2-3; Kaz 3:4; Gn 21:6; Jr 30:19) 
• tancování (Ž 30:12; 149:3; 150:4; 2S 6:14) 
• skákání (L 6:23; 10:21; Sk 3:8) 
• tleskání (Ž 47:2) 
• zvedání rukou (Ž 63:5; 134:2; 1Tm 2:8) 
• klanění (Ž 95:6; Mt 15:25; Ef 3:14; Fp 2:10) 
• padnout na tvář (L 17:15-16; Zj 4:9-11; Lv 9:23-24) 
• stát (Ž 134:1; 135:1-2; Neh 9:5) 
• hra na hudební nástroje (Ž 150; 1Pa 25:1; 2Kr 3:15-16) 
• mluvení a zpívání v jazycích (Sk 2:11; 10:46; 11:15; 1K 14:15; Ef 5:18-20) 
• pláč (L 7:38; Ezd 3:11-13) 
• troubení a válečný křik (Joz 6:10-16.20)  
• mlčení (Ž 65:2; 46:10; Abk 2:20) 
• chválení s prapory a korouhvemi (Ž 20,6; 60,6; Pís 6,4.10) 
• … dovol svému duchu uctívat. Začni fyzicky vyjadřovat to, co máš ve svém srdci. 

Buď tvořivý! Jediným omezením je Boží slovo a vedení Ducha svatého. 
 

♥ Jaké fyzické projevy jsi při chválách již prožil? 
♥ Co může způsobit ve tvém životě větší svobodu při vyjadřování chval? 

 
Běžné omluvy, které lidé používají, když zdůvodňují, proč chválu nevyjadřují nějakým 
fyzickým projevem: 

• Já to tak necítím.  
• Co si budou lidé o mně myslet? 
• Moje osobnost je jiná.  
• Chválím Boha ve svém srdci. 
• Je jedno, jestli to dělám nebo ne. 

• Nikdy předtím jsem to nedělal. 
• U nás se to tak nedělá. 
• Nechci upadnout do tělesnosti.  
• Dnes jsem zhřešil. 
• Neumím zpívat.  

 

♥ Jak obstojí tyto výmluvy ve světle Božího slova? 
 
David svobodně chválí Hospodina: 2S 6:12-23; 1Pa 15:25-29 
 

♥ Proč Míkal pohrdla Davidem? Jaké to mělo následky? 
♥ Co by se stalo, kdyby se David více ovládal? Nebyla chyba u Davida? 



Kurz Božích ctitelů 8.         Juda  
 

DAVIDŮV ŽIVOT CHVÁLY 
 
V našem životě jde především o náš důvěrný a milující vztah s Bohem, který se prakticky 
projevuje každého dne. Jde o náš životní styl chvály a uctívání, zasvěcení a důvěry, 
závislosti a očekávání na Boha. Existuje duchovní zákonitost, že koho uctíváš, tomu se 
začínáš podobat! 
 
My všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme 
proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. (2K 3:18)  
 

♥ Kdy jsme proměňováni do Božího obrazu? 
♥ Proč máme odhalenou tvář a jakýma očima můžeme vidět Pánovu slávu? 

 
Nádherným příkladem Božího ctitele je David: 

 
♥ Jak Bůh Davida viděl a jak ho nazýval? (1S 16:1-13; Sk 13:22) 
 
♥ Čím byl David, když ho Bůh povolal do služby? (1S 16:11; 17:15) 
 
♥ Co David při své práci již od dětství dělal? (Ž 23) 

 
♥ Co Davidovo uctívání způsobovalo? (1S 16:14-23) 
 
♥ Kolik mu při povolání do služby asi bylo a kdy se toto povolání naplnilo? (1S 

16:11; 2S 5:4-5) 
 

♥ Na co Davida pasení ovcí připravilo? (1S 17:34-37; Ž 78:70-72) 
 

♥ Co nového David v Jeruzalémě ustanovil? (1Pa 6:16-17; 16:1-7.37-42; 25:1-7) 
 

♥ Davidovi je v Písmu podle nadpisků určeno celkem 73 žalmů. Mnohokrát je napsal 
v těžkých životních situacích. Co je to žalm? Už jsi napsal nějaký žalm? Kdy 
nějaký napíšeš? 

 
♥ Co bylo hlavním rysem Davidova vztahu s Bohem? (Ž 18:2) 
 
♥ David je nazván líbezný pěvec izraelský. Co způsobovalo, že David a další ctitelé 

v Davidově stánku tak výtečně vyjadřovali Bohu chválu? (2S 23:1-2; Ž 45:1-2) 
 

♥ Co bylo centrálním vyznáním v Davidově stánku a později i v chrámě za doby 
Šalomouna? Co chvála Hospodina, jeho dobroty a milosrdenství vypůsobila? 
(Ž 100:4-5; Ž 136; 2Pa 5:12-14; 2Pa 7:1-3; Jr 31:3-6) 

 
♥ Co podle pokynů Davida dělali Izraelci, když se navrátili z babylonského zajetí? 

(Ezd 3:10-11; Neh 12:24.36.45-46; Am 6:5) 
 

♥ O Davidovi je řečeno, že posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí (Sk 13:36). Čím 
sloužíš svým vrstevníkům, přátelům a bližním? 



Kurz Božích ctitelů 9.         Juda  
 

DAVIDŮV STÁNEK 
 

V této novozákonní době má být obnoven Davidův stánek (Sk 15:12-21; Am 9:11-15). 
David na hoře Sijón v Jeruzalémě vystavěl stan, do kterého vložil truhlu úmluvy 
představující Boží přítomnost. Tam přicházeli Izraelci před Hospodina bez opony skrze 24 
hodinovou službu chval 7 dní v týdnu. V Gibeónu asi 10 km od Jeruzaléma však stále 
zůstával Mojžíšův stánek s jeho oběťmi (1Pa 16:39-40), který je pro nás obrazem mrtvého 
náboženství formálních úkonů a ceremonií. (Předtím byl dlouho Mojžíšův stánek v Šílu 
asi 45 km od Jeruzaléma – Sd 18:31; 1S 1:3.24; Ž 78:60.) V Šalomounově a Zerubábelově 
chrámě byly Mojžíšovy oběti spojené s Davidovskými chvalami. V době Ježíšově však již 
nemáme žádnou zmínku o chvalách v Jeruzalémském chrámě – vytlačilo je mrtvé 
náboženství (viz dvojí vyčištění chrámu Ježíšem (viz J 2:13-22; Mt 21:12-16). Davidův 
stánek je zcela totožný s domem modlitby pro všechny národy (Iz 56:6-8). Mojžíšovy 
oběti Ježíš naplnil na svém těle, proto zůstává pouze Davidova novozákonní služba chval 
a uctívání (1P 2:4-5; Žd 13:15).  
 

Má být vybudován chrám z živých kamenů, který je domem modlitby a chvály. Bůh 
nechce obnovovat Mojžíšův, Šalomounův, Zerubábelův či Herodův chrám. V jeho srdci je 
pouze obnova Davidova stánku! Davidův stan je však neokázalý. Člověk by ho lehce 
pominul nebo jím pohrdnul ve srovnání s dokonalým, vznešeným a okázalým chrámem 
Šalomounovým (viz 1S 16:7; L 16:15). Při uctívání jde totiž především o tvé srdce. Tvoje 
„hliněnost“ a nedokonalost Bohu nebrání zjevit svůj drahocenný obsah (viz 2K 4:7).  
 
V onen den dám povstat Davidovu padajícímu stánku, jeho trhliny zazdím a jeho 

troskám dám povstat, vystavím ho jako za dávných dnů. Aby dostali do vlastnictví 

ostatek Edómu a všechny národy, které byly nazvány mým jménem, je výrok 

Hospodina, který to učiní. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží 

oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a 

všechny kopce budou oplývat hojností. Změním úděl svého lidu Izraele: Vystavím 

opuštěná města a budou v nich bydlet, budou vysazovat vinice a pít jejich víno, 

budou zakládat zahrady a jíst jejich ovoce. Zasadím je do jejich půdy a nebudou již 
vyrváni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh. (Am 9:11-15)  
 

Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu 

vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad 

nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. Známé jsou Bohu jeho 

skutky od pradávna. (Sk 15:16-18) 
 

♥ Co nebo kdo je Davidovým stánkem? 
♥ Jaké činnosti se dějí v Davidově stánku? 
♥ Vypiš, jaké je v předešlých verších zaslíbené ovoce Božího lidu, který je obnoven 

jako Davidův stánek? 
 
 
Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Napjatě jsem očekával na Hospodina a on se ke 

mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc. Vytáhl mě z hlučící jámy, z blátivého 

bahna a postavil mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. Do úst mi vložil novou píseň, 

chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat v Hospodina. 
(Ž 40:1-4) 
 

♥ Co vypůsobí chvála u nevěřících, když ji uvidí? 
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PROROKOVÁNÍ A NOVÁ PÍSEŇ 
 
Je dvojí zkušenost s „pitím“ Ducha svatého: První je znovuzrození, kdy se jednorázově 
napijeme a přijmeme Krista – pramen vody, tryskající k věčnému životu (J 4:14). Druhá je 
ponoření do Ducha svatého, kdy začínáme neustále žíznivě pít od Krista, aby skrze víru 
plynuly řeky živé vody z našeho nitra (J 7:37-39; 1K 12:13). Když jako znovuzrození 
vírou od Krista přijmeme naplnění Duchem svatým, můžeme mluvit v jiných jazycích a 
prorokovat (Sk 2:4; 10:44-46; 19:6). 
 
Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste 

prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu 

nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, 

povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje 

církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo 

prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala 

církev. … Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni. … A tak, moji bratři, 

horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a 

spořádaně. (1K 14:1-5; 18; 39-40)  
 

♥ O co máme usilovat a po čem dychtit? Jsou duchovní projevy a láska v protikladu? 
♥ Co dělá ten, kdo mluví jazykem a co ten, kdo prorokuje? Potřebujeme to obojí? 
♥ Co bylo touhou apoštola Pavla a jak mluvil jazyky? 
♥ O co se máme horlivě snažit a čemu nemáme bránit? 

 
Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví. (Zj 19:10)  
 

♥ Co prorocký duch zjevuje a proč je spojen s klaněním? 
 
Služba chval a uctívání v církvi jako v Davidově stánku má být stejně jako náš život 
spojením řádu a spontánnosti, přípravy a improvizace, plánování a přímého vedení 
Duchem svatým, starého i nového (Mt 13:52). Davidův stánek je typickým novým 
měchem (L 5:37-39). Žádný starý měch nemůže být součástí Davidova stánku. Je to obraz 
životního stylu změn, pružnosti a poddanosti vedení Duchem svatým. Výsledkem je 
zjevení, čerstvost, důvěrnost a hloubka našeho života a našeho vztahu s Bohem. 
 

♥ Co dělali Boží ctitelé v Davidově stánku podle 1Pa 25:1-7?  
♥ Jakému řádu byli poddáni? 

 
Když Hospodin je moje píseň, uvolňuje se moc Božího království do mého života a okolí 
(Ž 118:14-15). Nová píseň, píseň Hospodinova či modlitba Boží jsou naším projevem, 
který je inspirovaný samotným Bohem (Ž 40:4; Jr 17:14; L 6:12). Tato píseň či modlitba 
je podle vedoucího chval v Davidově stánku Kóracha (Ž 42:8-9) projevem Božího 
milosrdenství a vyvěrá z našich a z Božích hlubin: Hlubina volá na hlubinu. (ČSP) 
Hlubina se ozývá hlubině. (B21) Je odpovědí na naši hlubokou touhu po živém Bohu. 
 

♥ I když jsi třeba rozptýlen všedními činnostmi a tímto světem a máš obtíž se 
spojením se svým srdcem, začni mluvit a zpívat v jazycích. Naslouchej pak 
spontánní písni, která ti začne vyvěrat ze srdce. Co vnímáš? Vyjádři to nějakým 
kreativním způsobem! 



 

ZÁMĚR SLUŽBY CHVAL V MÍSTNÍM SBORU 
 
Služba chval je sborovou službou, která spoluvytváří (vedle jiných služeb) z 
Božího lidu Davidův stánek. Davidův stánek je modelem uctívání místní církve. 

Chceme v Písmu zkoumat a s pomocí apoštolů, proroků a učitelů (viz 1K 12,28) 
hledat světlo ohledně řádu Davidova stánku a podle tohoto řádu měnit svoje 
způsoby.  
 
První a zásadní postoj člena chválicího týmu je vroucí či vášnivá láska k Bohu. 
David vyznával: Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. (Ž 18,2) Ježíš řekl, 
že největší a první přikázání je: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 

celou svou duší a celou svou myslí. Na lásce k Bohu a bližnímu spočívá celý 
Zákon a Proroci (viz Mt 22,35-40). Unylost, tesknota, tklivost a mdloba nikomu 
neprospěje. Přinášíme život, protože v nás je Ten, který se jmenuje Vzkříšení a 
Život (viz J 11,25). Duch Boží v člověku a nadšení Všemohoucího činí lidi 

rozumné. (Jb 32,8 KP) Dále člen chválicí skupiny potřebuje mít služebného, 
dobrovolného ducha, neboť jenom učedník může slyšet Pána (viz Iz 50,4-5). 
 
Úkolem služby chval není ani tolik vést uctívání, ale prorokovat s uctíváním (viz 
1Pa 25,1), tzn. zjevovat Pána, jeho charakter a vyjadřovat mu děkování, chválu a 
uctívání. Na základě přijaté Kristovy spravedlnosti (viz Ž 132,9) hledáme 
Pánovu tvář a vyjadřujeme mu svoji lásku skrze staré i nové písně, jazyky, 
prorokování, proklamace Božího slova a jiné prorocké projevy. Prorokování 
zjevuje, co Pán dnes říká církvi. Jednou z částí služby chval je i duchovní boj 
proti nepříteli a bojovné chvály. 
 
Novozákonní uctívání je uctívání v Davidově stánku (viz Sk 15,16-18; Am 9,11-
15). Má prorocký rozměr, kdy spolupracujeme s Duchem svatým. Hledáme, co 
je v Otcově srdci a jak se Duch při shromáždění pohybuje - tzn. snažíme se 
porozumět prorockému toku. 
 
Protože Pána hledáme (On je skrývající se - viz Iz 45,15), musíme vedle 
přípravy na chválící službu být otevření pro změny a čerstvé vedení. Ochota ke 
změnám a improvizaci je jedním ze základních rysů služebníků Davidova 
stánku, přitom však nestojí v protikladu k přípravě.  
 
Vedoucím uctívání při shromáždění je vedoucí starší (nebo vedoucí 
shromáždění), který má zodpovědnost za vedení shromáždění a tedy i uctívání. 
Tato služba je plně pod „královskou“ autoritou starších, podobně jako služba 
Davidova stánku byla zcela pod autoritou krále Davida. Vedoucí shromáždění 
může korigovat směr chval a vstupovat do chval, členové chválicí skupiny se 
zavazují, že budou tento směr respektovat, hledat s ním v srdci soulad a 
navazovat na něj. 



Luciferova pýcha předcházející jeho pád je největším příkladem pokušení, které 
je připraveno pro členy chválicí skupiny (viz Iz 14,11-15), proto je tak zásadní 
se udržovat v pokoře a poddanosti autoritám. 
 
Při službě chval potřebujeme především střežit svoje srdce (Př 4,23), protože 
vyjadřujeme to, co z našich srdcí vychází. Proto posvěcujme Pána ve svých 
srdcích (1Pt 3,15), aby z nich přes naše ústa vycházel pouze Svatý Duch (viz Jk 
3,11-12). Proto je potřeba se před Boží tváří zpytovat a přes pokání odstranit 
jakékoli stopy hořkosti, kritiky, hněvu, rebelie, negativismu a jiné temnoty. 
Jediný možný postoj je mít skrze Kristovu krev očištěné srdce, oblečené do 
Kristovy darované spravedlnosti (viz 1Tm 1,5; 3,9). 
 
Chceme dát Pánu to nejlepší ve všech oblastech podle našich možností, avšak 
postupujeme podle Božího zákona od malého k velkému. Prioritou je vždy 
hledat nejprve Pánovu slávu a přítomnost (viz Ex 33) a moc a spravedlnost 
Božího království (viz Mt 6,33). Touto žízní po Bohu je „vykoupená“ naše 
nedokonalost (viz Fp 3,12) a jsme uváděni do nových nadpřirozených 
schopností, výrazů a projevů.  
 
Protože je služba chval též službou k pomoci a rozvoji Těla Kristova, které je 
Davidovým stánkem, nestojí chválicí skupina obrazně před církví, ale v církvi. 
Všichni se stávají kněžími podle Melchisedekova řádu a celá církev slouží Pánu 
v uctívání. 
 
 Charakteristické rysy služebníka Davidova stánku: 
 

• vroucí láska k Bohu 
• touha po Boží slávě a přítomnosti 
• posvěcený duch 
• služebný duch 
• ochota ke změnám 
• poddanost vedení 
 

 Deset hlavních témat písní: 
 

• Velikost a charakter Boží 
• Boží dobrota a otcovské přijetí 
• Žízeň po Bohu  
• Pokoření se a pokání 
• Naslouchání a očekávání na Boha  
• Vyznávání spravedlnosti (toho, kdo jsme v Kristu) 
• Proklamace Božího slova 
• Uzdravování, víra v nemožné 
• Válečné chvály 
• Výzva k evangelizaci 
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