
Život chvály 
Osnova pro studenty 

 
I.  Chvála 

1. Co to je ? 
a. Chvála a uctívání není jedno a to sa 
b. Chvála - něco, co je směřujeme k Bohu nebo vyjadřuje před ostatními 

o Bohu 
c. Chvála se zaměřuje na obojí Boží charakter Boží a skutky, které pro 

nás koná jako pro svoje děti 
d. Jeden aspekt chvály je vyjádřený skrze vnější formy jako zpěv, křičení, 

hudební nástroje, tanec - Žalm 147:1,7, 149:3,150 
e. Chvála má být vyhlašovaná a slyšená - Žalm 66:8, Izaj. 40:9 
f. Chvála je funkce naší vůle, ne našich emocí - Žalm 103:1, 43:5 
g. Když skutečně porozumíme velikosti Boží, chvála přijde jednoduše - 

Ex. 15:26, gen. 22, Ezech. 48:35 
h. Sedm hebrejských slov pro chválu 

1/ YADAH - chválit se vztaženýma rukama ( Žalm 134:2) 
2/ TOWDAH - vztahovat ruce v zbožňování a díkůčinění 
3/ HALAL - bláznivě slavit ( Žalm 111:1-3) 
4/ SHABACH - křičet - (Žalm 63:3) 
5/ BARAK - sklonit se (Žalm 103:1-2) 
6/ ZAMAR - hrát na nástroje ( Žalm 21:13) 
7/ TEHILLAH - zpívat haleluja ( Izaj. 61:3) 

2. Proč chválit Pána ? 
a. Je nám to přikázáno - Žalm 150:1 
b. Bůh trůní v našich chvalách - Žalm 22:3 
c. Ve chvále je moc 
d. Je dobré Ho chválit - Žalm 92:1 
e. Je hoden naší chvály - Žalm 48:1, Zjev. 4:11 
f. Jsme stvořeni k tomu, abychom Ho chválili - Jer. 13:11, 1. Petr 2:9, 

Izaj. 43:21 
3. Kdy Ho chválit ? 

a. Když se na to cítíme - Jak. 5:13 
b. Když se na to necítíme - Žalm 42:5 

1/ Lk. 1:46-47 
c. Teď 
d. Žalm 57:8-9, 119:62, Žid. 13:15 
e. Je vždy správné Ho chválit - Žalm 34:1, Abak. 3:17-18 

4. Kde chválit Boha ? 
a. Všude - Žalm 149:5, 112:3 
b. Některá konkrétní místa, kde je chvála obvzláš tě na místě 

1/ Ve shromáždění . Žalm 68:25-26 
2/ Přede všemi lidmi a národy 

5. Jak chválit Boha Jeho způsobem ? 
a. pozvedání rukou - Žalm 63:4, 1. Tim. 2:8 
b. Tleskání - Žalm 47:1 
c. Hra na nástroje - ˇalm 150:3-5 



d. Stání 2. Paral. 5:12, Žalm 135:2 
e. Pokleknutí, klanění se  - Žalm 95:6, Zjev. 4:9-11, 19:4, Efezs. 3:14, 

Neh. 8:6 
f. Zpívání - Žalm 47:6 
g. Hlasitost - Žalm 26:7, 66:8 
h. Tancování - Žalm 150:4, Ex. 15:20-21, Sk. 3:8, 2. Sam. 6:14-16 

1/ 1. Kor. 15:46 
i. Křičení - Žalm 47:1 
j. Mluvení v jazycích - 1. Kor. 14:15 

6. Oběť chvály 
a. Když s enecítítíš na chválu, tehdy dáváš oběť chvály 
b. Žid. 13:15 
c. Žalm 27:6, 54:6, 107:22, 116:17 
d. Žalm 51:17-18 - oběť, kterou Bůh vyhledává 
e. Oběť vypovídá o něčem , co něco stojí 
f. Když obětuješ oběť chvály, musíš dát něco obětně ( sebelítost, ego, 

touhy, únavu, atd. ) 
 
II. Chvála jako zbraň 
 

1. Efezs. 6:11-12 - jsme v duchovním boji, ne v přirozeném 
a. Různé formy duchovního boje mohou být vedeny proti našim 

nepřátelům - 2. kor. 10:4 
b. Chvála uvolňuje Boží moc pro nás 
c. Žalm 149:6-9 

2. Způsoby, jak používat chválu jao zbraň 
a. Provést invazi na území nepřítele - Řím. 10:15 
b. Při pevném stání proti útoku - 2. Kor. 2:14 

3. Biblické příklady chvály používané jako zbraň 
a. 2. Paral. 20 
b. Sk. 16:16-26 
c. Jozue 6:1-20 
d. Soudcům 7 

 
III. Uctívání  
 

1. Co to je ? 
a. Dialog mezi tebou a bohem , který by měl být nepřetržitý 
b. Dáváme me oběť našeho celého života 
c. Každý dkutek ve tvém životě udělaný v lásce jako reakce na Jeho lásku 
d. První a základní záměr tvého povolání 
e. Naše vyjádření lásky rozpoznávající Jeho vládu jako Pána 
f. Skutek naší duše odpovídající na to, co pro nás udělal Ježíš 
g. Schopnost vývyšovat Boha celou naší bytostí 
h. Srdce skutečného ustívání - vylití z našeho vnitřního člověka bez 

jakékoli hanby 
i. Boží duch v nás kontaktující Ducha bOžího 
j. Poslušnost 



k. Skutečné uctívání nemůže být definované, musí se prožít 
2. Rozdíly mezi chválou a uctíváním 

a. Chvála, uctívání, díkůčinění a modlitba k sobě mají velmi blízko a 
překrývají se svými oblastmi 

b. Rozdíly 
1/ Bůh nepotřebuje naše chvály, je třeba, abychom ho my chválili, 
kvůli  
    změnám, které nám to přinese ( Jan 4:23) 
2/ Chvála může být na dálku, uctívání je vždy intimní - Lk. 19:37-40,  
    Žalm 148:3-12 
3/ Chvála vystupuje pouze jedním směrem, uctívání vyžaduje vztah 
4/ Chvála je vždy vidět nebo slyšet, uctívání nemusí být vždy evidentní  
     pro pozorovatele 
5/ Chvála je většinou horizontální ve svém záměru, uctívání je 
vertikální interaklce  

c. Chvála je často přípravou na uctívání 
d. O chvále se dá říci, že je branou do uctívání 
e. Všeobecně chvála je doprovázena rychlou písní a uctívání pomalejší, 

ale existují výjímky 
f. Někdy se musíš zapojit do chvály s agresivností, uctívání je 

charakterizované tichým kocháním se  v Bohu 
g. Obojí, vyjadřování chvály i uctívání je stejně důležité  

3. Kořen uctívání 
a. Sklonit se před Bohem v rozpoznání Jeho úplné vlády, bez ohledu na 

oklnosti nebo emocionální stav 
b. 2. Sam 12:1-20, Jób 1:20 
c. Jan 4:43 

4. Uctívání je naučené 
5. Duch svatý a uctívání 

a.  Duch svatý započíná uctívání ve vašem srdci  
b.  Šalomounův syn ukazuje, jak jenoduše může být Duch svatý 

zarmoucen,  když odmítneme jeho popudy 
6. Uctívání v duchu a pravdě 

a. Uctívání je působení ducha člověka, který se vztahuje k Duchu 
Božímu 

b. Je to více, než jenom vnější rituál 
c. Starozákonní uctívání bylo sestaveno použe z pravidel vyučovaných 

lidmi - Izaj. 29:13 
d. Novozákonní uctívání je vyjádřením čistého srdce 
e. Mluvení v jayzcích tě uschopňuje být uvolněný ve větší míře v 

uctívání 
f. Když Ježíš mluvil o uctívání v pravdě, říkal, že v uctívání musí být 

zahrnuta nejen  mysl, ale i duch 
7. Uctívání je jednoduché 
8. Postoje, které zabraňují uctívání 

a. Pýcha 
b. Předpoklady 
c. Okázalost  



d. Sentimentálnost 
e. Služba úst ( jenom mumlání slov) - Amos 5:21-23 

 
IV. Chvála jako životní styl 
 

1. Skutečná chvála oslavuje Boha, ne člověka - Žalm 50:23 
2. Skutečná chvála ti pomáhá děkovat Bohu ve víře za odpově´d jeetě než se 

manifestuje 
3. Když je naše srdce upřené na Boha, zpívání chval je výsledkem - Žalm 57:7 
4. Chval Boha ráno - Žalm 118:24 
5. Chval Boha během dne nepřetržitě 

a. Když se naučíš tajemství chválení Boha, bez ohledu na oklnosti, 
uvědomíš si poklad dávajícího srdce 

b. Chvála vypstí v radost a radost Hospodinova je naší silou - Neh. 8:10 
c. Chvála přináší vítězství 
d. Chvála může změnit atmosféru u vás doma 
e. Chvála nahrazuje  beznaději nadějí 
f. Chvála tě osvobodí od nemoci, zoufalství a svázanosti 
g. Chválení Boha tvé emoce 
h. Chválení Boha eliminuje pochabnosti, nevěru a zasmušilost 

6. Chval Boha v noci 
a. Pomáhá vám spát 
b. Ztišuje vaše tělo a mysl a dovoluje Bohu, aby vstoupil s odpočinkem  

apokojem 
7. Žalm 34:1 

 
V. Zodpovědnost jednotlivce na shromáždění chval a uctívání 
 

1. Máte sloužit Bohu ( Žalm 150:1) a přinést oběť chvály Žid. 13:15 
2. Máš se připravit na uctívání 
3. Je třeba , abys navštěvoval pravidelně církev - Žid. 10:25 
4. je třeba, aby jse přišel do Boží přítomnosti přinést oběť, ne si vzít text 
5. Žalm 66:2 
6. Sám se musíš motivovat pro chvály a uctívání 
7. Měl bys do chvály vstoupit připravený a celým srdcem 
8. Tvé písně a chvály musí vycházet ze tvého srdce ne jenom ze tvých úst 
9. Měl bys být veselý, když jdeš do shromáždění 
10. Uctívej bez ohledu na vyrušování 
11. Je třeba, abys byl uctívačem po celý týden 

 
 


