
SRDCE CHVÁLY

CHVÁLA JE STRETNUTÍM SO ŽIVÝM BOHOM

Sme tu kvôli tebe? Sme kresťania a chceme posilniť svoju identitu ,tým, že sa obalíme peknými modernými 
kresťanskými piesňami? Boh chce naše srdce. Chvála má zasiahnuť srdce, nie iba ušné bubienky. Našim 
cieľom dnes je, aby sme sa stretli s Bohom v srdci, nielen navonok hudobne.
Ak si počul o chválach a vnímaš len hudbu, ale nebolo to pre teba nikdy stretnutie so živým Bohom, je dosť 
možné, že to bude pre teba postupne nudne strávený čas. 
Možno máš očakávania od hudobníkov na chválach, že budú hrať ako napr. Hillsong a berieš stretnutia 
modlitieb chvál len ako koncert, ktorého si stredobodom a hudobníci sú pódiom. Musím ťa však sklamať, lebo 
chvály nie sú o tebe a o kvalitnej kresťanskej hudbe, z ktorej si môžeš vytvoriť modlu i keď nás teší, keď ich 
sprevádza kvalitná hudba.  Ak však prosíš o dotyk s Ním a prosíš Boha, aby ti otvoril oči a uvidíš Jeho majestát 
a krásu, začneš vnímať Toho, ktorý má vo vesmíre najväčšiu moc a nádheru, budú to pre teba nezabudnuteľné 
stretnutia. Chvála je o Bohu a pre Boha. 
.............................................................................................................................

AKÉ SÚ TVOJE STRETNUTIA S BOHOM?

Je pre teba Boh všedný a nudný? 

Mnohokrát v Cirkvi nadprirodzeného Boha dokážeme opísať tak, že znie úplne obyčajne.
Boh je jedinečný a neopisateľne veľký. Napriek tomu, že naše stretnutia chvál nikdy nedosiahnu hĺbku Božej 
slávy, mnohí sa o to ani nesnažia , aby to bol pre nich čas oslavy majestátneho Boha. 

V prvotnej cirkvi sa " všetkých sa zmocňovala bázeň." Sk 2,43 . Videli jeho lásku a slávu a nebáli sa riskovať 
svoj vlastný život. Mať takúto odvahu riskovať život, to bolo odpoveďou na zjavenie Božej veleby. 

Všetka chvála je len odpoveďou na Zjavenie. Čím častejšie sa s ním stretávame, tým častejšie môže ovplyvniť 
náš život. 

Dajme Bohu to, čo by sme nedali nikomu inému:

Nemôžeme spievať o tom, čo sme nikdy nezažili . Má to byť pieseň nášho srdca.
Po stretnutí s Bohom, mu už nebudeš dávať len odpad.  Cirkev potrebuje v dnešných časoch piesne a zvuky, 
ktoré budú ozvenou Všemohúceho -či je to organ, gitara, spevácky zbor alebo bubny. Toto urobíš, keď sa 
s Bohom stretneš!
.....................................................................................................................................................

CHVÁLA V KATECHIZME RKC

2639 „Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho  
samého, oslavuje ho preto, že ON JE, ešte viac než za to, čo koná. Chvála je účasťou na blaženosti čistých sŕdc,  
ktoré milujú Boha vo viere skôr, akoby ho videli v sláve. Prostredníctvom chvály sa Duch Svätý spája s naším 
duchom, aby dosviedčal, že sme Božie deti… „ 

- Boh chce, aby sme ho mali radi pre neho samého, nie len pre veci, ktoré od neho chceme.
- my môžeme milovať Boha skôr, akoby sme ho videli vo sláve. LEBO SA S NAMI STRETÁ
- na akýchkoľvek chválach môže dôjsť k spojeniu nášho ducha s DUCHOM SVäTÝM
...................................................................................................................................................

CHVÁLA NIE JE ÚNIK

Chvála nie je únik, pomocou nej sa nevyhneme ani bolesti ani trápeniam a jej výsledok môžeme vidieť na tom, 
aké ovocie prináša v živote. Nečakaj vždy radosť a nadšenie v chvále, ale určite sa spoľahni na to, že Boh je 
vtedy s tebou a stará sa aj v utrpení. Modlitby chvál nie sú stretnutia bezproblémových ľudí. 



...........................................................................................................................................................

POSTOJE PRI CHVÁLE

Vonkajšie prejavy chvály sú prejavom toho, čo sa odohráva v našom vnútri. Z plnosti srdca hovoríme, 
spievame, tancujeme a klaniame sa. Nehrajme divadlo a nebuďme pokrytci. Telesné prejavy pri chvále majú 
vyjadrovať to, čo prežívame.

Dvíhanie rúk počas modlitby chvál

Ak zdvíhame ruky, naša duša sa túži povzniesť v chvále:

- "Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem." Ž 143,6
- "Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta." Ž 141,2
- "Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. " Ž 134,2

Radostný tanec počas chvál

Tanec počas chvály je prejavom vďačnej radosti: "Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a 
na citare. " Ž 149,3

Modlitba tvárou k zemi počas modlitieb chvál

- Keď sa Božie deti túžia stretnúť so svojím Bohom, dáva sa im poznať a vtedy padajú na kolená.
Ako prebieha chvála v nebi? Na kolenách, lebo zažívajú Božiu velebu a blízkosť. Tu na zemi ju nezažijeme ako 
v nebi, ale jej odblesk nám môže zmeniť život, lebo budeme v prítomnosti živého Boha.

"Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu." Zjv 7,11

Mnoho ľudí v Biblii chválilo Boha tvárou k zemi:

Abram - "Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: "Ja som všemohúci Boh,  
chodievaj predo mnou a buď dokonalý … Tu padol Abram na tvár." Gn 17,1-3
Mojžiš a Áron - "Vtedy Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánku zjavenia a padli na tvár. I  
zjavila sa im Pánova sláva." Num 20,6 

Vieš si predstaviť, že by si padol pred žijúcim Bohom? Deje sa to i dnes? Neznamená to, že uvidíš Boha 
fyzicky, ale že prenikne tvoj život, tvoje srdce. Aké sú naše stretnutia s Ním? Horí naše srdce po tom, že ho má 
naplniť Božia sláva a prítomnosť? Možno chceš na chválach zažiť len radosť, ale koľkokrát sa odovzdávame 
Bohu so sklonenou tvárou? Boh ti môže podlomiť kolená svojou krásou a mocou.
.......................................................................................................................................................................

CHVÁLA PATRÍ BOHU – NEVZDÁVAJ CHVÁLU SVOJEJ MODLE!
 
On je jediná celebrita, superstar - aj Boh sa stará o svoju slávu - 
"Pre seba, pre seba to spravím, veď ako by sa znesvätilo moje meno?! A svoju slávu inému nedám." Iz 48,11 - 
Boh nikdy nedovolí, aby bol znevážený, alebo aby si Jeho slávu privlastnil niekto iný.

"Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám."
Iz 42,8 - Chodíme na chvály, ale mnohí z nás chválime svoje modly.

"Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného."
 Iz 46,9

Boh má  prevyšovať tvoje pachtenie sa za bohatstvom, internetom, cestovaním, hudbou, neviazanou sexualitou 
a inými vecami, ak si im dal nesprávne miesto v živote. Boh chce zrúcať tieto modly, aby si chválil len jeho.



............................................................................................................................................................. 
 ZA ČO MÁM CHVÁLIŤ BOHA?

"Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to  
dáva na známosť." Ž 19,2-3 
V krásach prírody, v ľudskom tele, rozlohe hviezdnej oblohy - toto všetko nás smeruje k tomu, ktorému máme 
vzdať chválu - nášmu Stvoriteľovi. Boh je omnoho väčší ako sme si kedy dokázali predstaviť.

Boh je nesmierne veľký, neumenšujme ho, neurobme z chvál stereotyp.

Kto môže zaspievať hĺbku jeho slávy? Každá pieseň sa zdá byť povrchná. Náš život sa sám má stať piesňou. 
................................................................................................................................................................
BOH ŤA MÁ STÁLE ĆÍM PREKVAPIŤ

Nevyhoďme z našej chvály tajomstvo - nikdy si nepovedz v srdci, že ja už som doma v chválach, že mňa už tu 
nič neprekvapí - Boh je omnoho väčší než si dokážeš predstaviť
K nádhere sa nemôžeš ponáhľať - tú si treba vychutnať ako pobyt v horách alebo pri pohľade na hviezdy. 
.................................................................................................................................................................
SRDCE PLNÉ CHVÁLY

Túžiš po srdci, ktoré bude vnímavé na hlas Boha a začne ho chváliť?
Chceš tu dnes iba spievať pekné piesne, alebo sa stretnúť s Kráľom kráľov? Chvála nie je koncert pre 
teba. Je to oslava živého Boha. Poď sa s ním stretnúť v srdci:

1. Tak si očisti srdce:

„Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte 
rozpoltenú myseľ.“ Jak 4,8

Hriech ťa blokuje v stretnutí s Bohom v chvále. Ak sa ti nevstupuje ľahko do Božej slávy, vstúpiš do nej skrze 
obetu Ježiša Krista - tvoje hriechy sú múrom a blokujú ťa byť viac pred jeho tvárou. Pristupujeme s očisteným 
srdcom na modlitby chvál, bohoslužby a sväté omše, aby sme vstúpili do jasu jeho svätosti? Ak sa nič nedeje, aj 
toto môže byť prekážka.

2. Pros dnes o nové srdce a nového ducha preniknutého Duchom Svätým – aby si bol napojený dnes na 
Boha v chvále:

"A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce 
z mäsa. " Ez 36,26

3. Daj Bohu všetko, celý svoj život:

"Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné." Ž 9,2
.......................................................................................................................................................................
CHVÁLA ŤA NIEČO STOJÍ

Chvála je vždy odpoveďou na zjavenie Boha. Každá myšlienka, slovo a skutok bude potom odrážať jeho 
velebu v našom živote. Túžime na chválach BYŤ NAPLNENÍ, ale nakoniec to má viesť k postoju: TU SOM, 
POŠLI MA. - po stretnutiach chvál nám chýba dôležitá vec - vykročiť. Chvála je olejom pre misijný oheň. 
Neobetuj Bohu to, čo ťa nič nestojí.  Boha máme chváliť v dobrom i v zlom - najmocnejšia chvála nás bude 
niečo stáť , náš celý život, ktorý položíme na jeho oltár.
......................................................................................................................................................................
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