
 Učenícka formácia, lekcia 10                                                                                  Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, rok 2008 
 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, s prepracovaním a doplnením zdrojov: Základy kresťanského života, Bob   
    Gordon. Prednáška je voľne šíriteľná s uvedením zdroja. Autor prednášky: Martin Štuk 

  ŽIVOT UČENÍKA 

  (Chvála a uctievanie) 

Slová chvála a uctievanie zahrňujú všetko, čím vyjadrujeme svoju lásku k Pánovi. Sú zmyslom nášho života (Iz 43,21, 
Ef 1,6, 12 a 14).Chvála je duchovnou zbraňou proti znechuteniu, nedostatku zdrojov, či strachu. Keď chválime Boha, 
zemeriavame sa na neho nie naše problémy a vtedy Boh može zasiahnuť do našej reality. 
Naše srdce by malo byť vždy plné vďačnosti k Bohu, pretože pre nás urobil nesmierne veľa (Ž 100,4). Apoštol Pavol 
nás vyzýva, aby sme sa neprestajne radovali v Pánovi (Flp 4,4). Boh nás miluje, stará sa o nás a chce, aby sme 
o tom vedeli, zo srdca mu za to ďakujme a chváľme Ho v Duchu a pravde. 
 
Čo je chvála? 

• Uvedomovanie si, kto Boh je (Ž 104,1-35, 1Krn 29,10-13). 
• Spoznávanie Boha vo všetkom, čo pre nás urobil (Ž 25,8-10, Iz 25,1). 
• Vyvyšovanie Boha (Ž 34,3, Ž99,5). 
• Uctenie si Boha (Dan 4,34-37). 
• Zvelebovanie Boha (Lk 1,46, Sk 10,46) 
• Obdivovanie Boha (Zjv 15,4, Ž 29,1) 

 
Chvála sa može vyskytovať v rozmere liturgickom –sv. omša a neliturgickom –osobná modlitba alebo modlitba 
spoločenstva veriacich. 
 
Prečo by sme mali chváliť Boha? 
 

• Boh prebýva na chválach svojho ľudu (Ž 22,3). 
• Nič nedokáže chváliť Boha tak ako človek (Ž 30,10, Ž 115,17-18). 
• Chvála vyvyšuje terajšie i minulé veľké Božie skutky (Ž 40,6, Ž 98,1,Ex 15,6). 
• Chvála prehlasuje svetu Božiu veľkosť a majestát (Ž 66,5-8). 
• Chvála nám prináša Božie požehnanie (Ž 67, 5-7). 
• Chvála má spojitosť s pôsobením Božej moci (Ž 149, 6-9, 2 Krn 20,12-22). 
• Boh stvoril človeka, aby Ho chválil (Iz 43,21, Ef 1,3-14). 
• Chvála je obeť, ktorá sa páči Bohu (Hebr 13,15-16, Ž 107,21-22, 2Sam 24,24).  
• Boha máme chváliť nielen našimi ústami, ale celou našou bytosťou (Rim 12,1). 
• Boh je hodný našej chvály (Zjv 5,9-14). 

 
Akými spôsobmi môžeme chváliť Boha? 
 

• Slovami (Ž 9,1) 
• Pokrikovaním (Ž 95,1) 
• Klaňaním sa (Ž 95,6) 
• Piesňou (Ž 104,33, Ž 33,1) 
• Tancom (tanec symbolizuje niečo hlbšie – to, že celé naše životy, telo, duša aj duch patria Pánovi), (Ž 105,4,    

Ž 149,3) 
• Zdvihnutými rukami – vyjadrujeme tak závislosť na Pánovi alebo naše víťazstvo v Ňom (Ž 134,2) 
• Hudobnými nástrojmi – obvykle sprevádzané spevom (Ž 150, 3-5, Ž 98, 4-6) 
• Celým naším životom (Rim 12,1, Flp 1,20, 1 Kol 6,20, Ef 5,20, 1Sol 5,16-18) 
• Spevom v jazyku, ktorý nám dal Boh (1Kor 14,15) 
• Žalmami – slovami spievanými z Biblie (zvlášť v žalmoch), hymnami, kompozíciami, ktoré vyzdvihujú Ježiša 

ako Pána, duchovnými piesňami, ktoré sú pripravené alebo spontánne inšpirované Duchom Svätým 
a vyjadrujú naše skúsenosti s Pánom. 

 
Čo je uctievanie? 
 
Ucitevanie je ocenenie si Boha, pretože je toho hodný (Zjv 4,11, Zjv 5,12). Hebrejské slová vyjadrujúce uctievanie sú 
“segad“ a “šachah“ a znamenajú “skláňať sa“. Tieto slová vo svojom význame zahŕňajú zbožňujúcu lásku. Najčastejšie 
používané grécke slovo pre uctievanie je “proskuneo“ a znamená “bozkávať ruku, vzdávať úctu“. Biblické uctievanie 
teda znamená nesebecké zvelebovanie väčšej a významnejšej osoby. 
Pán Ježiš prelial svoju krv, a tým nám dal privilégium uctievať Otca (Hebr 10,19-22). Prostredníctvom Ježiša má každý 
veriaci podiel Božím kňazom, ktorý predstavuje Bohu Boží ľud a ľuďom Boha (Zjv 1,6, 1Pt 2,9). Boha musíme mať vo 
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svojom živote na prvom mieste a takto Ho aj uctievať. Keď takýmto spôsobom uprednostníme Boha, pritiahne nás 
bližšie k sebe.  
Uctievanie Boha nie je iba spievanie piesní. Uctievaním Boha by malo byť všetko, čo ako Ježišovi učeníci robíme (naša 
práca, záľuby, štúdium, rodina, majetok a peniaze atď.).  
 
Uctievanie Boha ako služba a dávanie 
 
V Novej zmluve uctievanie zahŕňa službu, adoráciu, posvätnú úctu, pokoru, lásku a dávanie. Napríklad, desiatky a 
milodary sú súčasťou uctievania, kde Bohu dávaš prvotinu zo svojho zárobku. (pozri Prísl 3, 9) Je to ďalší spôsob, ako 
si Ho uctiť ovocím svojho času a energie. Keď obetuješ spánok, aby si skoro vstal a strávil čas s Bohom, tiež robíš 
niečo, čo ťa niečo stojí. A keď sa sám namáhaš, aby si pomohol niekomu, kto to potrebuje, obetúvaš Bohu niečo, čo má 
skutočnú cenu. (pozri 1 Jn 3, 17-18) 
 
Pravé uctievanie Boha znamená odovzdať mu svoj život na sto percent, byť Mu plne k dispozícii a bezvýhradne 
Ho poslúchať (žiť tak ako nám hovorí, aby sme žili). Uctievanie je životný štýl, ktorý je na Božiu slávu. 
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Pracovná časť pre skupinku: 
 
A. Kľúčové verše z Písma: 
(Vyhľadaj  tieto verše v Písme a vypíš ich do riadov) 

 
Jn 4,23-24 ............................................................................................................................................. 
Hebr 13, 15............................................................................................................................................... 
Rim 12,1................................................................................................................................................... 
Ž 100, 4........................................................................................................................................................ 
 

B. Otázky a námety k diskusii: 
 
1. Mali by sme žiť životom, v ktorom sú chvála a uctievanie ústredným motívom? Prečo? 
 
............................................................................................................................................................... 
2. Akým spôsobom chváliš a uctievaš Pána? Buď konkretny a uved pár príkladov. 
 
 
.................................................................................................................................................................. 
3.   Vieš, že Boh si spieva? Pozri do proroka Sofoniáša 3, 17 
.................................................................................................................................................................. 
4.   Môžeme sa niečomu naučiť pri čítaní pasáže z Písma, ktorá opisuje Dávida, ke´d prinášal truhlu zmluvy do   
      Jeruzalema a ako na to reagovala Míchol, Saulova dcéra? (2 Sam 6,12-16, 20-23) 
.......................................................................................................................................................................... 
5.   Čo mysliš ako súvisí Božia sláva a chvála? 
.................................................................................................................................................................. 
 
C. To najdôležitejšie (Zhrnutie a aplikácia ) 
 

1. Boha máme chváliť v každom čase a za každých okolností. 
2. Naša chvála a uctievanie by mali byť obetované Bohu z úprimného sdca. 
3. Chvála uctievanie je životný štýl.  
4. Nikto by ta nemal odsudzovať za tvôj spôsob uctievania Boha. 

 
 
 
 
 
 
 


