
CHVÁLA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Chvála nie je hudobný štýl, ale životný štýl. Nie je to moderný a módny kresťanský štýl modlitby na pár rokov, ale 
ma to byť celoživotný štýl každého kresťana. 

Uctievanie Boha sa deje všade

Uctievanie prebieha kedykoľvek a kdekoľvek. Deje sa v nedeľu ráno v kostole, cez týždeň na mládežníckom stretku, 
prebieha, keď sa zhovárame so susedom, prebieha, keď slúžime tým, ktorí sú v núdzi. Prebieha, keď preukazujeme 
lásku osamelým. Uctievanie je podstatou života kresťana kdekoľvek sa nachádza. 

Život v nepretržitej chvále

Iba životom v nepretržitej chvále môžeme vzdať úctu Božím darom v nás. 

Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale 
nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu." Hebr 13,15-16

- tento úryvok skrýva 3 dôležité veci o uctievaní:

1. Uctievať Boha môžeme  len skrze Ježiša a s ním
2. Obeta je podstatou chvály - milujeme Boha viac ako svoje peniaze, koníčky, vzťahy. Ak ich vyvyšujeme a 
nechceme sa ich obetovať pre dobro iných, znamená to, že  milujeme viac iné veci ako samého Boha
3. Cez pomáhanie iným uctievame Boha - tým, že milujete iných a pomáhate im, im dávate príležitosť spoznať a 
chváliť Boha

Ako trénovaný atlét

Ako by to vyzeralo keby ste hrali basketbal alebo futbal alebo iné fyzicky namáhavé športy raz za týždeň a nerobili 
nič počas celého týždňa, ako by tá hra vyzerala? Tak to vyzerá, keď Boha chválime len v nedeľu,alebo na chválovom 
zhromaždení a nerozvíjame životný štýl uctievania od pondelka do soboty. 

Všetko začína od osobného stretnutia s Bohom, kde ako jednotlivcu prnášame jeho prítomnosť cez modlitbu, štúdium 
Božieho slova a poslušnosť. Toto je skutočný životný štýl uctievania. Ak kresťanstvo nefunguje doma, nebude 
fungovať ani v cirkvi. Musí začať doma, postúpiť do miestnej cirkvi a potom sa rozšíriť do celého sveta.

"Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu." 1 Kor 10,31

Chvála a uctievanie v bežnom živote a v ťažkostiach

Ak vime prísť na stretnutie, kde sa chváli a spievať mu tam naše obľúbené piesne, ale pritom mu nevieme slúžiť 
odhodlane v bežnom živote, potom nie je niečo v poriadku s našim posolstvom.

Biblický príbeh z knihy Daniel, kde sú traja mládenci v ohnivej peci je silným svedectvom uctievania v ťažkých 
časoch. Ich odhodlanosť bola všetkým známa: 
" vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!" Dan 3,18
Niekedy možno necítite, že všetko, čo potrebujete, leží pred vami. Keď ste však v údolí zúfalstva a pesimizmu, 
potrebujete poznať Boha dosť blízko, aby ste mohli vyhlásiť: "Dokonca ani uprostred týchto vecí sa neskloním. 
Poznám svojho Boha. Poznám jeho srdce. Pane, keď som v tomto údolí, nech sa učím. 
- Uctievajte Boha intímne a spoznáte, že je verný. 

Jób prišiel o všetko, čo mal a napriek tomu povedal: "Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije." Jób 19,25. Kde by sme 
boli bez Ježiša Krista?



Hodnotné veci niečo stoja

Život s Bohom je tá najhodnotnejšia vec, preto ťa to musí niečo stáť
"A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 
Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. " - živá voda je zadarmo, ale aby sa dostal 
človek k dedičstvu, musí byť zaplatená cena.Víťaz je ten kto odolá nástraham a tlaku nepriateľa.

Musíme byť ochotní platiť cenu - Stať sa skvelým rodičom nás stojí čas, stať sa veľkým spevákom vyžaduje 
disciplínu a veľa cvičenia, stať sa úžasným partnerom v manželstve stojí lásku, mnoho lásky! 
O tom, aká je vzácna nejaká vec pre vás, rozhoduje cena, ktorú ste ochotní za ňu zaplatiť.
Vo vašom vzťahu s Bohom môžete vždy dosiahnuť vyššiu úroveň , na ktorej visí cenovka poslušnosti, ktorú ste 
ochotní zaplatiť. Stojí to za tú cenu. Ježiša to stálo všetko, aby vám to mohol ponúknuť. 

Podriadiť sa Bohu

Abrahám bol horlivý v poslušnosti, lebo vedel, že môže dôverovať Bohu.

"Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou,  zahrniem ťa  
požehnaním...............preto, že si poslúchol môj hlas." Gn 22,15-18

Kvôli Abrahámovej poslušnosti mu Boh otvoril zásobárne požehnania.
Čo všetko by Boh dokázal urobiť s našou poslušnosťou? Často nie sme ochotní a poslúchať Boha, pokiaľ sa ešte 
nedostavili výsledky. Ak sa nepoddáme Bohu, budeme chodiť dookola na tom istom mieste namiesto toho, aby sme 
postúpili vpred k väčším dobrodružstvám.  

Kvalita uctievania

Keď si ľudia volia životný štýl, sú ovplyvnený kvalitnými vecami. 

Chvála a svedectvo života

Vaša osobná skúsenosť s Bohom prinesie ohnivú vášeň do vášho daru uctievania. Ak hráte na nástroj a uvedomíte si, 
čo pre vás Boh urobil , spôsobí to, že budete hrať ako nikdy predtým. Vaše osobné stretnutie s Bohom pôsobí na ľudí 
presvedčivo , pretože môžu vidieť, čo pre vás Boh vykonal. 

Na kvalite záleží

Sme tu nato, aby sme kvalitne slúžili Bohu, pretože poznáme Boha, ktorý predstavuje tú najvyššiu úroveň. Dať mu 
čokoľvek menej, než to, čo vieme najlepšie , by bolo ponižujúce. Ponúkni mu to najlepšie , čo vieš, nech už sa t tvoje 
najlepšie nachádza na akejkoľvek úrovni. Daj mu, čo je DNES tvoje najlepšie. 
Božie Slovo hovorí: "Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu." Ž 33,3 . Našu službu Pánovi 
musíme brať vážne. Je potešujúce , keď nekresťania prídu do spoločenstiev a farností a sú pozitívne šokovaní z toho, 
čo tam vidia. Stane sa to, ak sa služobníci vypracujú na vysokú úroveň v oblastiach, v ktorých slúžia. Návštevníci tam 
stoja v úžase: "No toto? To je cirkev? To je fantastické." Kvalita znamená zamerať sa na detail. Dav môže robiť veci 
dobre, ale Božie deti by mali byť schopné vniesť do všetkého, čo robia, niečo navyše. Kvalita znamená odstrániť zo 
svojho slovníka slová ako "to už stačí" a "veď sa nemusíme pretrhnúť" 

Keď Boh navrhoval Svätostánok, bol až puntičkársky na detail: "Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali 
každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú 
robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány. " Ex 35,35

"A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých 
jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi  , svojmu Bohu,   celým svojím srdcom   a celou svojou dušou  , aby si 
zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre! " Dt 10, 12-13



Traja mudrci, čo šli do Betlehema pokloniť sa Ježišovi, je krásny opis uctievania. Priniesli mu svoje osobné dary - 
zlato , kadidlo a myrhu, pretože si tak veľmi ctili Kráľa. 
"Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."  Mt 6,21 - Váš poklad je to, čo si držíte najbližšie pri sebe. Oni 
otvorili zbierku svojich pokladov.
 
Uctievanie celým srdcom

Keď pristupujeme k službe celým srdcom, Božia ruka koná. V Písme je úryvok, ktorý hovorí o vláde kráľa 
Amaziáša. Prvá polovica vlády hovorí o jeho víťazstve a poslušnosti Bohu a tá druhá o jeho porážke a neposlušnosti. 
V približne polovici je verš, ktorý hovorí o jeho polovičatom postoji: "Robil, čo sa páči Pánovi, nie však z celého  
srdca" 2 Krn 25,2 .Robil správnu vec (slúžil dobre), ale nerobil to celým srdcom. Naša polovičatosť v uctievaní Boha 
sa môže stať cestou nášho úpadku.
 

Radosť a uctievanie

Radosť je prirodzený následok toho, že trávime čas v Božej prítomnosti. Ak má byť chvála naším životným štýlom, 
je dôležité, aby sme sa s Bohom stretali. Radosť bude potom odrazom stretnutí s naším Pánom.

 Ak si však návštevníci našich zhromaždení v kostoloch nevšimnú rozdiel medzi našou farnosťou s krčmou na rohu 
ulice, potom máme problém. A ak v tej krčme je ešte lepšia atmosféra, potom je náš problém ešte väčší. Keď v 
nedeľu vchádzate do kostola, je vaše vnútro naplnené radosťou? Radosť pánova je vašou silou a to, čo Ježiš urobil vo 
vašom živote, by malo na vašej tvári vyvolať najkrajší úsmev. Pravé uctievanie vás naplní radosťou napriek 
okolnostiam, ktoré vás obklopujú. Nezáleží na tom, čomu čelíte, všetky okolnosti sa musia pred Božím slovom 
skloniť.
Nech sa radosť Pánova ukáže na vašej tvári. Keď sa Mojžiš vrátil z vrchu Sinaj spolu s Desatorom vo svojich rukách, 
stalo sa, že "Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal." Čas strávený s Bohom sa doslova 
prejavuje na vašej tvári. Ak viete, že vás Ježiš oslobodil, prejaví sa to na vašom výraze. Predstavte si, že do farností, v 
ktorých je vidieť Pánovu radosť na tvárach všetkých prídu neveriaci návštevníci. Predstavte si, aké prebudenie by 
zasiahlo takúto cirkev. Vy máte schopnosť zmeniť atmosféru vášho zhromaždenia , tým, že vaše uctievanie bude 
slobodné a radostné. 

Uctievanie a naše zranenia

Ak chceš Boha uctievať a stáť stále viac v jeho prítomnosti, musíš mu odovzdať svoje zranenia.

Odovzdaj a odkry dnes Bohu svoje zranenia, aby si vstúpil viac do vzťahu s Ním. Odovzdať srdce Bohu je pre 
uctievačov niekedy ľahšie ako pre iných. Niekedy sú to zranenia z minulosti , smútok, sklamanie alebo jednoducho 
strach z neúspechu, , čo bráni srdcu, aby sa stalo priehľadným.

"Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a  
zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred  
svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej  
ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia." Ž 51,10-15

Duch Svätý ukazuje jemne na to ,čo je v našich srdciach. On obrúsi všetky nečisté vrstvy, všetky obranné bariéry, 
ktoré sme si tam umiestnili a učiní naše srdcia opäť jasnými a čistými. Je úžasné vidieť, keď sa to deje počas 
uctievania.

Pri uctievaní sú odhalené ľudské masky a ukáže sa pravda, ktorá stúpa k Otcovi. Jeho prítomnosť vás potom celkom 
obklopí a svojimi bozkami zotrie vaše slzy. 
Možno nechcete, aby tie vrstvy vašich sŕdc boli odhalené. Možno vám táto myšlienka naháňa strach. Boh je však 
verný a milujúci a chce obrúsiť akékoľvek zatvrdnuté vrstvy vo vašich srdciach, aby ste mohli byť obnovení. On vás 
nepokorí, ani vás nezraní, ale túži po tom, aby ste sa obnovili do stavu neporušenosti v ňom. V tomto stave 
neporušenosti sa môžete stať všetkým, čo pre vás naplánoval. Vášnivo sa teda žeňte za Božou prítomnosťou a 



dovoľte, aby  vám formoval srdce viac ako ľudia okolo vás.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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