
ZAKORENENÝ V CHVÁLE

Poznajte svoju hodnotu

"Nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov." Lk 12,7 Keď poznáte svoju hodnotu, obohatí to vaše uctievanie Boha, a 
to nie preto ,čo robíte, ale preto, aký je On. Boh vidí naše nedostatky cez Kristovu krv. Vďaka Ježišovi nás náš Nebeský 
Otec vidí rovnakých ako svojho Syna - krásnych a dokonalých. 

Vďaka Ježišovi môžeme pristúpiť "teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc  
v pravom čase." Hebr 4,16
Keď porozumiete tomu, kto ste v Kristovi, do vašej duše vstúpi pokoj, ktorý sa neznesie s napätím a vnútorným bojom. 
On obmyl naše srdcia a očistil ich ,aby sme mohli obstáť v jeho prítomnosti. Pokračujme preto v chvále nášho mocného 
Pána - spievajme, tlieskajme a oslavujme ho, nasávajme jeho prítomnosť a buďme premožení jeho milosťou:

"Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je  
Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do  
jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a  
jeho vernosť z pokolenia na pokolenie." Ž 100, 2-5

Chvála v utrpení

Bohu sa páči uctievanie prostredníctvom obety - Musí nás to niečo stáť!

Abrahám bol pripravený obetovať všetko - i svojho syna Izáka. Bol pripravený dať Pánovi to,čo najviac miloval a tak 
uspel vo veľkom teste:

"A on hovoril: "Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny "Morja"! Tam ho 
obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem." Gn 22,2

Nevšedné uctievanie priťahuje Božiu pozornosť:

Pavol a Sílas vo väzení uctievali Boha. Nepodvolili sa sklamaniu. Aj keď boli zbičovaní kvôli kázaniu evanjelia a ich 
nohy boli zavreté v klade, modlili sa a spievali Bohu. Boh ich z toho väzenia nadprirodzene vyslobodil.(Sk 16, 23-35)

Život uctievania je životom nevšednej lásky k Bohu. Keď ľudia nevšedným spôsobom uctievajú Boha, on na to reaguje 
nevšedným požehnaním. Čo spôsobí, že uctievanie prekročí hranice všednosti? Musí nás to niečo stáť! Keď na prvom 
mieste hľadáte Božie kráľovstvo a ste poslušní Božiemu Duchu, dá sa vám bližšie a hlbšie poznať.

"Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem  
milovať a zjavím mu seba samého." Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho  
bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré  
počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal." Jn 14,21 , 23-24

Radikálna chvála

Mám povolenie od Kráľa, aby "celé moje vnútro dobrorečilo menu jeho svätosti" Ž 103,1
Keď Dávid nechal preniesť Archu zmluvy (plnú Božej prítomnosti) do mesta, tancoval a oslavoval Boha, radostným 
spevom, výkrikmi a hrou na rôzne hudobné nástroje. Dávidovo uctievanie bol také extravagantné, že jeho žena Michol si 
myslela, že si robí zo seba blázna. Všetko to robil preto, lebo veľmi miloval svojho Boha. 

Keď nevšedným spôsobom uctievaš Boha, niektorí ľudia okolo teba nemusia reagovať spôsobom, aký by si si želal. 
Niekto si môže všimnúť ,ako zapájame celú svoju bytosť do uctievania nášho Boha. Na niektorých to môže vplývať 
pozitívne, osloví ich to a pripoja sa k tebe, u iných to môže spôsobiť pohŕdanie práve pre slobodu a radosť, v ktorej 
žijeme. 
Uctievanie je však pre Pána a nie pre ľudí, uctievanie je skutkom hľadania Božej tváre a užívaním si jeho nádhernej 
prítomnosti. 
Naučte sa hľadať Božiu tvár bez strachu o to, aby ste sa snažili zachrániť si reputáciu:

"Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému." Ž 84,3



Moc chvály

Proti júdskemu kráľovi Jozafatovi vyšli do boja armáda 3 národov. Predtým, než Jozafat postavil vojakov na obranu, 
zvolal celý ľud ,aby uctievali Boha:

"Prišli (ľudia) a oznámili Jozafatovi: "Veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora, z Aramejska. Hľa, už sú v  
Asasontamare!" To je Engadi. Jozafat sa preľakol. Rozhodol sa obrátiť na Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. Júdovci  
sa zhromaždili uprosovať Pána. Aj zo všetkých júdskych miest prišli uprosovať Pána. Jozafat stál v zhromaždení  
Júdovcov a Jeruzalemčanov v Pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: "Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na  
nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov?! V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A  
nevyhnal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojím ľudom, Izraelom, a nedal si ju navždy potomkom svojho  
priateľa Abraháma?! Osadili sa v nej a postavili v nej tebe, tvojmu menu, svätyňu s úmyslom: "Ak doľahne na nás  
nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár - veď v tomto dome je tvoje meno  
-, budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš." 2 Krn 20,2-9

"Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvätnej ozdobe pred ozbrojencami a aby  
hovorili: "Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky."2 Krn 20,21

Zatiaľ ,čo Júdejci spievali Pánovi na chválu, nepriateľské armády sa vzájomne napadli a bojovali až kým nepadol 
posledný vojak. Boh pripravil nepriateľovi pascu a bitka bola vyhraná. 

Nepriateľ nemá šancu zvíťaziť proti ľuďom, ktorí sú pohltení chválením Boha. Nedá sa zvíťaziť nad tými, ktorí sa radujú 
v Božej úžasnej sláve. 

Ak chcete, aby nepriateľ z vášho života ušiel , potrebujete sa "prespievať" do víťazstva. 
Keď chválite Boha s ostatnými veriacimi, uvoľňuje to výbušnú vieru, ktorá naháňa protivníkovi strach. Chvála je 
mocným bojovým pokrikom, v ktorom deklarujete, že budete pevne a vytrvalo stáť a za akýchkoľvek okolností chváliť 
Boha. 

Chvála ťa vovedie do Božej prítomnosti, kde nepriateľ nemá na výber a musí ujsť.

Keď uchopíme zbraň chvály, ktorú nám Boh dal, aby sme s ňou bojovali za kráľovstvo, mali by sme sa pripraviť na 
nespočetné množstvo zázrakov a nadprirodzených momentov v našich životoch. Keď spievate, chválite, tancujete a 
radujete sa zoči voči opozícii, používate zbrane duchovného boja proti diablovi:
"Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby." 2 Kor 10,4

Vytrvalá chvála

Skôr ako mohol Boží ľud vstúpiť do zasľúbenej zeme museli padnúť múry Jericha. Chvála strháva veľké múry v našich 
životoch.

"Ľud kričal a trúby zvučali. Keď ľud začul zvuk trúb, všetci zakričali mohutným hlasom. Múry sa zosuli a ľud vnikal do 
mesta, každý z toho miesta, kde bol. Tak zaujali mesto." Joz 6,20 - Je veľmi mocné , keď chválite Boha a vo vašom vnútri 
povstane spravodlivý hnev voči vášmu múru. Nato, aby ste sa dostali do zasľúbenej zeme nestačí len skrižiť prsty  a 
zašepkať "Prosím" .Niekedy je potrebné chopiť sa Boha a vydať víťazný pokrik, ktorý je úderom do tváre diabla. Múry 
predstavujú mrhanie časom ,ale v chvále ich Ježiš búra a víťazíme s Ním.

Boh plní tvoje potreby počas chvály

Sväté Písmo hovorí, že Boh prebýva vo chválach svojho ľudu. (Ž 22,4).
Ak sa pýtaš, kde je Boh v tom, čo prežívaš, odpoveď je, že sa nachádza v našich chválach. Doslova sa tam usadil a svojou 
prítomnosťou prináša svoju lásku, uzdravenie, odpustenie, milosť a zľutovanie. Jediné, čo je treba na to, aby sa situácia 
obrátila na dobré, je chváliť Pána. Neprebýva len v piesňach chvál v kostole, či v spoločenstve, ale u teba doma, keď si v 
práci. Keď ho chválite a uctievate, vymenujte mu svoje potreby a uvidíte ako vám Ježiš odpovie.

"Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu." Ž 138,3


